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1. Wprowadzenie 
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym zwana dalej u.s.p. w art. 30a ust. 1-2 
obliguje zarząd powiatu, aby co roku do dnia 31 maja przedstawił radzie powiatu raport o stanie 
powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, 
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu. 

2. Podstawowe dane dotyczące powiatu 
Nazwa POWIAT JELENIOGÓRSKI 
Siedziba władz JELENIA GÓRA 
Okres, którego dotyczy raport 1 stycznia – 31 grudnia 2019 r. 
Liczba mieszkańców 63 591 (na dzień 31.12.2019 r.) 
Powierzchnia 627 km

2 
(brak zmian administracyjnych w 2019 r.) 

2.1. Sytuacja demograficzna a rynek pracy 

Stan ludności ogółem* 63 591 

Ludność w wieku przedprodukcyjnym 9944 
Ludność w wieku produkcyjnym 38646 
Ludność w wieku poprodukcyjnym 15001 

*na dzień 31 grudnia 2019 roku 

2.2. Podział administracyjny powiatu 

Terytorium Powiatu Jeleniogórskiego obejmuje 5 gmin: Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, 
Mysłakowice, Podgórzyn, Stara Kamienica i 4 miasta: Karpacz, Kowary, Szklarska Poręba 
i Piechowice. Siedzibą władz Powiatu Jeleniogórskiego jest miasto Jelenia Góra.  

 
Kotlina Jeleniogórska to obszar położony na wysokości 400-450 m n.p.m. otoczony 

pasmami gór, tj. północną częścią Karkonoszy i ich najwyższym szczytem Śnieżką liczącą 1602m 
n.p.m., południowymi zboczami Gór Kaczawskich, wschodnią częścią Gór Izerskich oraz zachodnią 
częścią Rudaw Janowickich. Rozwój naszego regionu warunkowany jest atrakcyjnym położeniem 
zarówno w kotlinie otoczonej ze wszystkich stron górami, jak i granicą z Republiką Czeską, 
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do której mamy dwa przejścia graniczne na drogach krajowych, tj. Jakuszyce – Harrachov oraz 
Przełęcz Okraj – Pomezni Boudy.  

Wszystkie te walory wraz z wyjątkowym położeniem sprzyjają rozwojowi turystyki, gdzie 
dla piękna krajobrazu, dla Doliny Pałaców i Ogrodów, dla Karkonoskiego Parku Narodowego, 
Rudawskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Doliny Bobru, przyjeżdżają tłumnie 
turyści oraz osiedlający się i właściciele nieruchomości deweloperskich. Nasz region to również 
miejsce sprzyjające nowym inwestorom oraz przedsiębiorcom już zaistniałym w naszym powiecie, 
a wśród nich wiele firm znanych na rynkach światowych np. ARF Sp. z.o.o. z Barcinka, Mar-Mat 
Sp. z o.o. w Staniszowie, Dr Schneider w Radomierzu, Thom Sp. z o.o. w Radomierzu, Zakłady 
Szybowcowe w Jeżowie Sudeckim. Bliskie położenie granic z Republiką Czeską i Republiką 
Federalną Niemiec oraz stały wzrost odwiedzających nasz region turystów wymusza rozwój sieci 
dróg i kolei, co zauważają i w kierunku poprawy tego stanu rzeczy zmierzają również władze Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.  

Władze Powiatu Jeleniogórskiego VI kadencji po raz pierwszy przedstawiają raport za cały 
rok swojej działalności, w którym podejmowały decyzje i wykonywały przy pomocy Starostwa oraz 
jednostek organizacyjnych Powiatu zadania i kompetencje wynikające z ustaw i innych przepisów 
prawa. Kadencja tej Rady Powiatu Jeleniogórskiego jako organu stanowiącego oraz Zarządu 
Powiatu Jeleniogórskiego jako organu wykonawczego rozpoczęła się od I Sesji Rady Powiatu 
Jeleniogórskiego w dniu 22 listopada 2018 roku. Podjęto na niej uchwały dokonując wyboru 
Przewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego w osobie Pana Eugeniusza Kleśty oraz dwóch 
Wiceprzewodniczących w osobach Pana Leszka Supierza i Pana Ryszarda Głodka 
(http://www.powiat.jeleniogorski.pl/rada-powiatu.html). Rada Powiatu Jeleniogórskiego powołała 
ze swego grona 6 komisji stałych, tj.: Komisję Rewizyjną, której przewodniczy Pan Wojciech 
Poczynek; Komisję Skarg Wniosków i Petycji, której przewodniczy Pan Włodzimierz Stoch; 
Komisję Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu, której przewodniczącym jest Pan Bogusław 
Chodak; Komisję Spraw Społecznych z przewodniczącym Panem Grzegorzem Rybarczykiem; 
Komisję Budownictwa, Infrastruktury i Rozwoju Powiatu, której przewodniczy Pan Leszek Supierz; 
Komisję Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu, której przewodniczy Pan Maciej Gałęski. 

Również od tego dnia funkcjonuje w niezmienionym składzie Zarząd Powiatu 
Jeleniogórskiego, któremu Przewodniczy Pan Krzysztof Wiśniewski Starosta Jeleniogórski wraz 
z Panem Jarosławem Kotlińskim Wicestarostą i Panem Arturem Smolarkiem Członkiem Zarządu 
(http://www.powiat.jeleniogorski.pl/zarząd-powiatu-starosta.html). Determinacja i silna motywacja 
sprzyjały podejmowaniu szeregu decyzji mających na celu upodmiotowienie Powiatu 
i zaangażowanie jego mieszkańców w życie publiczne poprzez ich aktywne uczestnictwo 
w możliwych do realizacji zadaniach. Niniejszy Raport przybliża naszym mieszkańcom działalność 
wybranych przez nich przedstawicieli do władz tego szczebla administracji samorządowej. 

2.3. Jednostki organizacyjne Powiatu Jeleniogórskiego 

• Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze, ul. J. Kochanowskiego 10 oraz ul. Podchorążych 15, 
• Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze, ul. Podchorążych 15, 
• Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze, 

ul. Podchorążych 15, 
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze, ul. Podchorążych 15, 
• Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie nr 138, 
• Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce, ul. Liczyrzepy 87, 
• Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, ul. Chłopska 1, 
• Dom Pomocy Społecznej w Kowarach, ul. Waryńskiego 38, 
• Dom Dziecka im. M. Konopnickiej w Szklarskiej Porębie, ul. Bronka Czecha 22, 
• Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera 

w Szklarskiej Porębie, ul. Obrońców Pokoju 17,  
• Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach, ul. Przemysłowa 21, 
• Publiczna Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Kowarach, ul. Zamkowa 5,  
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• Publiczna Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie, ul. Górna 29,  
• Zespół Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej "JUNIOR" w Miłkowie nr 138, 
• Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie, ul. Górna 29,  
• Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie, ul. Chopina 6. 

3. Budżet powiatu jeleniogórskiego 
Tabela 1. Podstawowe dane finansowe w układzie porównawczym na koniec 2018 i 2019 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE ROK 2018 ROK 2019 

Dochody wykonane (w zł) 74 685 460 82 052 640 
Wydatki wykonane (w zł) 75 345 938 79 153 326 
Nadwyżka operacyjna (w zł) 3 307 138 4 420 510 
Kwota długu na dzień 31 grudnia (w zł) 15 300 000 14 100 000 
Indywidualny jednoroczny wskaźnik dochodów bieżących 
powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 
pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, 
ustalony dla roku  

4,50 6,25 

Źródło: Opracowanie własne 

4. Wykonanie uchwał Rady Powiatu 
Zestawienie wykonania uchwał Rady Powiatu obejmujące uchwały podjęte w roku 2019 oraz 

uchwały podjęte przed 1 stycznia 2019 r., ale obejmujące swym zakresem 2019 r. stanowi – 
załączniki nr 1 i 2 do Raportu. 

5. Realizacja polityk, strategii, programów  

5.1. Program Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020; 

Tryb i data przyjęcia 

Program Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020 został przyjęty uchwałą 
Nr XVIII/99/2016 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w trybie i na zasadach, 
o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.  

W dniu 28 marca 2019 r. Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwałą Nr VI/43/2019 zatwierdziła 
aktualizację „Programu Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020”. Aktualizacja polegała 
na wprowadzeniu do ww. Programu, w ramach celów szczegółowych „Ładu Społecznego”, 
następujących zadań: zorganizowanie nieodpłatnej pomocy prawnej; modernizacja sieci strukturalnej 
w budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15; poprawa 
bezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Powiatu; doposażenie służb, inspekcji i straży 
w ramach logistycznego długofalowego wsparcia działań ratowniczych. Zrealizowano zadanie 
inwestycyjne pn.: „Utwardzenie części działki budowlanej w Jeleniej Górze przy 
ul. J. Kochanowskiego 10 wraz z budową kanalizacji deszczowej”. Zaktualizowany Program jest 
realizowany zgodnie z przedmiotową uchwałą. 

Podstawowe założenia 

„Program Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020” jest dokumentem o znaczeniu 
strategicznym i planistycznym, który jest skutecznym narzędziem do zarządzania rozwojem naszego 
Powiatu. Program określa kierunki konkretnych działań, jakie planują podjąć władze powiatu, 
a których głównym celem jest osiągnięcie długotrwałego i zrównoważonego rozwoju Powiatu. 
Program wyznacza cele, które będą realizowane poprzez wypracowane działania w latach 2016 – 
2020. Są one kontynuacją kierunków rozwoju „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu 
Jeleniogórskiego na lata 2006 – 2014”. Zapisy zawarte w niniejszym dokumencie, dotyczące 
zwłaszcza planów inwestycyjnych oraz możliwości budżetowych Powiatu, w zakresie realizacji tych 
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przedsięwzięć, zostały opracowane z uwzględnieniem perspektywy czasowej, tj. do roku 2020 
i odpowiadają okresowi programowania w Polsce funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.  

Dokument jest spójny z kierunkami rozwoju, jakie wyznaczone zostały w krajowych 
i wojewódzkich strategiach i programach oraz ze strategią Aglomeracji Jeleniogórskiej. 

Realizacja założeń przyjętych w dokumencie wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. 

Działania programowe podejmowane były w 2019 roku w ładach: społecznym, gospodarczym 
i środowiskowym. Służyły one realizacji zadań i osiągnięciu założonych celów szczegółowych. 
Stopień realizacji zadań zależny był od wielu czynników wewnętrznych, jak i zewnętrznych. 
Działania podejmowane były przez poszczególne komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego 
w Jeleniej Górze oraz jednostki organizacyjne Powiatu w oparciu o wzajemną współpracę 
z partnerami zewnętrznymi oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. 

Najważniejsze działania podejmowane w roku 2019 r. 

W grudniu 2017 r. we Wleniu 107 samorządów – gmin i powiatów subregionów: wałbrzyskiego 
i jeleniogórskiego podpisało tzw. Deklarację Sudecką. Sygnatariusze Deklaracji Sudeckiej wyrazili 
w niej wolę podjęcia wspólnych działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców 
i szybszego rozwoju gospodarczego tej części Dolnego Śląska. Sygnatariusze zobowiązali się 
do współdziałania przy opracowaniu planu modernizacji i rozwoju – zwanego „Strategia Rozwoju 
Sudety 2030”.  

Zgodnie z podjętą uchwałą Nr XLII/216/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. Rada Powiatu 
Jeleniogórskiego wyraziła zgodę na partycypowanie Powiatu Jeleniogórskiego w kosztach 
opracowania przedmiotowego dokumentu. Treść „Strategii Rozwoju Sudety 2030” została ostatecznie 
przyjęta i zatwierdzona w dniu 24 września 2018 r. na Walnym Zgromadzeniu Sygnatariuszy. 
Strategia jest dokumentem operacyjno-wdrożeniowym, który stanowić będzie narzędzie realizacji 
zaktualizowanej uchwałą Nr L/1790/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 września 
2018 r. Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030. Zapisy strategii są zgodne również 
z treścią Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) 
oraz aktualizowanej Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030.  

Przyjęcie przez każdego z Sygnatariuszy przedmiotowej Strategii umożliwi skuteczniejsze 
ubieganie się o środki finansowe z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej w nowej perspektywie 
finansowej 2021-2027. Z tych też względów Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwałą 
Nr IV/24/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. przyjęła do realizacji Strategię rozwoju społeczno-
gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwaną „Strategia Rozwoju 
Sudety 2030”. Wkładem Powiatu Jeleniogórskiego do Programu Wykonawczego ww. Strategii 
jest opracowanie raportu. Raport ten zostanie wykonany przez firmę EffiCon sp. z o. o. spółka 
komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, z którą Powiat w dniu 15 listopada 2019 r. zawarł umowę 
na realizację ww. usługi. 

5.2. Wykaz pozostałych programów, strategii i planu realizowanych przez Powiat 

Jeleniogórski
1
  

1) Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020; 
2) „Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 

w rodzinie na lata 2015-2020”; 
3) „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020”; 
4) „Powiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych 

metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą 
w rodzinie na lata 2017 - 2020”; 

5) Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2015-2020;  
6) Program ochrony środowiska na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”; 
7) Program usuwania azbestu z terenu powiatu jeleniogórskiego na lata 2012-2032;  

 
1 Realizację wyszczególnionych programów omówiono w dalszej części Raportu oraz w załącznikach dotyczących realizacji uchwał Rady Powiatu 
Jeleniogórskiego 
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8) Lokalny Program wspierania edukacji dzieci i młodzieży; 
9) Programu i form współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami w 2019 roku; 
10) „Powiatowy Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2019-2021”; 
11) Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska „SUDETY 

2030”. 

6. Realizacja zadań powiatu, wraz z informacją o realizacji polityk, programów 
i strategii dotyczących tych zadań  

6.1. Edukacja publiczna  

Realizacja zadań – Wydział Oświaty i Zdrowia oraz powiatowe jednostki oświatowe. 
Powiat Jeleniogórski jako organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej 

działalność (art. 10 ust. 1 ustawy - Prawo Oświatowe). Do zadań organu prowadzącego szkołę lub 
placówkę należy w szczególności: 

1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych 
warunków nauki, wychowania i opieki; 

2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod 
pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym; 

3) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań́ inwestycyjnych w tym zakresie; 
4) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej i obsługi 

organizacyjnej 
5) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej 

realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, 
przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań́ statutowych; 

6) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły 
lub placówki. 
Do działań́ powiatu w zakresie oświaty należy zakładanie, prowadzenie i likwidacja szkół 

ponadgimnazjalnych, specjalnych oraz Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. 
Wydział Oświaty i Zdrowia nadzoruje w zakresie spraw administracyjnych, organizacyjnych 

i prawnych jednostki oświatowe Powiatu, w tym również prawidłowość danych stanowiących 
podstawę udzielania dotacji z budżetu Powiatu niepublicznym jednostkom oświatowym. 

Akcja promocyjno-edukacyjna pn. Lekcja o samorządzie powiatowym 

 

Tworzy bazę danych Systemu Informacji Oświatowej. Organizuje i przeprowadza konkursy 
na kandydata do stanowiska dyrektora oświatowej jednostki organizacyjnej Powiatu. Prowadzi 
sprawy związane z realizacją orzeczenia do kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię 
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psychologiczno- pedagogiczną itp. Dokonuje oceny pracy dyrektorów jednostek oraz nadaje 
nauczycielom stopnie awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Między innymi prowadzi 
sprawy przyznawania nagród specjalnych za osiągnięcia zawodowe oraz związanych 
z doskonaleniem i dokształcaniem nauczycieli. Współdziała z Kuratorium Oświaty, Ośrodkiem 
Rozwoju Edukacji i Centralną Komisją Egzaminacyjną. Nadmienić należy, że w całym powiecie 
jeleniogórskim wg stanu na 31 grudnia 2018 roku ogółem było 26 szkół z 239 oddziałami, w których 
uczyło się 3870 uczniów.  

Tabela 2. Organizacja powiatowych jednostek oświatowych w 2019 roku 

Lp. Nazwa 
Typy szkół lub  

realizowane zadania 

Liczba 

uczniów 
Uwagi/właściciel bazy/ 

1. 

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 

i Mistrzostwa Sportowego 

w Szklarskiej Porębie 

1. Liceum Ogólnokształcące 
2. Liceum Ogólnokształcące 

Mistrzostwa Sportowego  
im. Jana Izydora Sztaudyngera 

3. Szkoła Podstawowa Nr 5 
z Oddziałami Mistrzostwa 
Sportowego im.  
Wlastimila Hofmana 

270 

Obiekt szkoły wraz z internatem 
Gimnazjum Mistrzostwa 
Sportowego stanowi mienie 
Miasta Szklarskiej Poręby 
Obiekt internatu LOMS stanowi 
mienie Powiatu Jeleniogórskiego 
– przekazany w trwały zarząd 
porozumienie z Miastem 
Szklarska Poręba w sprawie 
funkcjonowania Gimnazjów 
w strukturze Zespołu Szkół 

2. 
Zespół Szkół Technicznych 

i Licealnych 

w Piechowicach 

1. Liceum Ogólnokształcące 
2. Technikum 
3. Branżowa Szkoła I Stopnia 

153 
Mienie Powiatu Jeleniogórskiego 
przekazane w trwały zarząd 

3. 

Zespół Szkół Specjalnych 

w Domu Pomocy 

Społecznej „Junior” 

w Miłkowie  

(dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej umysłowo  
w stopniu umiarkowanym znacznym 
i głębokim) 

1. Szkoła Podstawowa  
2. Szkoła Przysposabiająca do 

Pracy dla uczniów z 
intelektualną 
niepełnosprawnością w stopniu 
umiarkowanym i znacznym 
oraz ze sprzężeniami 

19 

Mienie Powiatu Jeleniogór-
skiego przekazane w trwały 
zarząd DPS Miłków. Zajęcia 
prowadzone również 
w Szklarskiej Porębie na bazie 
DPS „Caritas” 

4. 
Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy 

w Szklarskiej Porębie 

1. Szkoła Podstawowa 
2. Branżowa Szkoła I Stopnia 56 

Mienie Powiatu Jeleniogórskiego 
przekazane w trwały zarząd 

5. 
Publiczna Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna w Kowarach 

Wspomaganie prawidłowego 
rozwoju psychofizycznego, 
efektywności uczenia się dzieci 
i młodzieży, pomoc uczniom 
w wyborze kierunku kształcenia 
zawodowego, udzielanie dzieciom, 
rodzicom, nauczycielom i wycho-
wawcom pomocy psychologicznej, 
pedagogicznej, logopedycznej 
i rewalidacyjnej 

3502 

Mienie Miasta Kowary – trwały 
zarząd MOPS w Kowarach – 
umowa użyczenia pomieszczeń 
na cele Poradni 

6. 

Publiczna Poradnia  

Psychologiczno-

Pedagogiczna 

w Szklarskiej Porębie 

1) wydawanie orzeczeń o potrze-
bie kształcenia specjalnego lub 
indywidualnego nauczania 
2) wydawanie opinii o potrzebie 
i zakresie pomocy psycholo-
giczno-pedagogicznej 

3212 

Mienie Powiatu Jeleniogórskiego 
przekazane w trwały zarząd 
ZPRW (MOW) w Szklarskiej 
Porębie – umowa użyczenia 
obiektu na cele Poradni 

7. 
Dom Wczasów Dziecięcych 

i Promocji Zdrowia w 

Szklarskiej Porębie 

Placówka przeznaczona jest do 
okresowego pobytu dzieci 
i młodzieży w celu wspierania ich 
fizycznego i psychofizycznego 
rozwoju oraz wzmocnienia ogólnej 
kondycji psychofizycznej 
i kształtowania zachowań prozdro-
wotnych z wykorzystaniem 
lokalnych warunków klimatycznych 

1699 
Mienie Powiatu Jeleniogórskiego 
przekazane w trwały zarząd 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 3. Stan zatrudnienia pracowników w placówkach oświatowych  

 

ZSOiMS 

Szklarska 

Poręba 

ZSTiL 

Piechowice 

MOW 

Szklarska 

Poręba 

ZSS w DPS 

„Junior” 

Miłków 

PPPP 

Kowary 

PPPP 

Szklarska 

Poręba 

DWDiPZ 

Szklarska 

Poręba 

Pracownicy 

pedagogiczni: 
Etaty 

Ilość 
osób 

Etaty 
Ilość 
osób 

Etaty 
Ilość 
osób 

Etaty 
Ilość 
osób 

Etaty 
Ilość 
osób 

Etaty 
Ilość 
osób 

Etaty 
Ilość 
osób 

Brak stopnia 

awansu 

zawodowego 

0 0 2,33 3 2,67 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stażysta 5,62 5 0,11 1 3,54 5 0,56 1 0 0 0 0 0 0 

Kontraktowy 10,01 10 2,04 3 7,28 7 1,72 2 0 0 2,75 3 2 2 

Mianowany 20,22 18 7,35 9 12,81 13 2,39 3 1 1 2 2 5 5 

Dyplomowany 29,14 27 8,50 13 6,35 7 6 6 4,85 7 5 7 3 3 

Pracownicy 

niepedagogiczni 
24,75 25 6,75 9 17,86 18 3,15 6 1,85 3 1,5 2 18 18 

RAZEM: 89,79 85 27,08 38 50,51 53 13,82 18 7,70 11 11,25 14 28 28 

OGÓŁEM ETATY: 228,15; ILOŚĆ OSÓB: 247.  

Źródło: Opracowanie własne 

Osiągnięcia i sukcesy edukacyjne i sportowe uczniów Powiatu Jeleniogórskiego w 2019 roku 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie 

 
Liczba uczniów: 270 
Liceum Ogólnokształcące: 28 
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego: 68 
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. W. Hofmana: 174 
1. Zdawalność egzaminów maturalnych 

• Liceum Ogólnokształcące: 90,0% (powiat jeleniogórski: 81,0%; woj. dolnośląskie: 89,0%) 
• Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego: 75,0% 

Osiągnięcia edukacyjne uczniów – rok 2019:  

Osiągnięcia edukacyjne uczniów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 
2018/2019: Zdolny Ślązak – język niemiecki: 1 laureat; XXV Regionalny Konkurs Biologiczno-

Ekologiczny: 2 miejsce 
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Powołani przez polskie związki sportowe na zawody międzynarodowe: 

 

Osiągnięcia sportowe uczniów - rok 2019 

 

Indywidualni medaliści Mistrzostw Polski: 

 

Zawół Marcin (biathlon): powołanie na Mistrzostwa Świata Juniorów Młodszych Osrblie Słowacja 9 miejsce bieg sztafetowy; powołanie 
na Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy (EYOF) Sarajewo 6 miejsce bieg sztafetowy; powołanie na Zawody Nadziei Olimpijskich Osrblie 
– Słowacja 5 miejsce bieg masowy; VIII bieg sprinterski; Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w biathlonie 1 miejsce bieg indywidualny, 
II bieg pościgowy, II bieg sprinterski, 2 miejsce bieg sztafetowy; Mistrzostwa Polski Seniorów w biathlonie 5 miejsce bieg sprinterski; 
Mistrzostwa Polski Młodzików w biathlonie na nartorolkach – Duszniki Zdrój 1 miejsce sprint, 4 miejsce bieg indywidualny; Mistrzostwa 
Polski Młodzików w biathlonie letnim (cross) – Duszniki Zdrój – 1 miejsce bieg indywidualny, 1 miejsce bieg sprinterski, 1 miejsce bieg 
sztafetowy; Mistrzostwa Polski w biegach na nartorolkach 1 miejsce styl dowolny, 6 miejsce styl klasyczny. 
Natalia Bielak (lekkoatletyka): powołanie na Mistrzostwa Świata w biegach górskich – Andora; Mistrzostwa Polski Juniorek w biegach 
górskich 1 miejsce; Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – Chorzów 6 miejsce; Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych Olszyna 1 miejsce 
U-18 na 2 km; Mistrzostwa Dolnego Śląska w biegach przełajowych 1 miejsce; Drużynowe Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych 
1 miejsce; Dolnośląska Licealiada w Lekkoatletyce 1 miejsce 1500m; Mistrzostwa Dolnego Śląska juniorów młodszych 1 miejsce w biegu 
na 1500m z przeszkodami, 1 miejsce w sztafecie 4×400m. 
Piotr Sobiczewski (biegi narciarskie): powołanie na Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy (EYOF) Sarajewo; Mistrzostwa Polski Seniorów 
w biegach narciarskich Jakuszyce 1 miejsce bieg sztafetowy, 6 miejsce team sprint; Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w biegach narciarskich 
1 miejsce sprint, 5 miejsce styl klasyczny; Mistrzostwa Polski w biegach na nartorolkach 2 miejsce styl klasyczny, 4 miejsce styl dowolny. 

Konrad Badacz (biathlon): powołanie na Liatoppen Skiskytterfestival – Liatoppen (NOR) 1 miejsce; powołanie na Zawody Nadziei 
Olimpijskich Osrblie – Słowacja 5 miejsce bieg masowy, V bieg sprinterski; Mistrzostwa Czech w biathlonie na nartorolkach – Letohrad 
(CZE) 1 miejsce bieg sprinterski, 1 miejsce bieg pościgowy; Mistrzostwa Polski Młodzików w biathlonie letnim (cross) – Duszniki Zdrój – 
2 miejsce bieg sprinterski, 3 miejsce bieg indywidualny, 1 miejsce bieg sztafetowy; Mistrzostwa Polski Młodzików – zima 1 miejsce bieg 
indywidualny, 3 miejsce bieg sprinterski, 2 miejsce bieg sztafetowy; Mistrzostwa Polski w biegach na nartorolkach 2 miejsce styl dowolny, 
3 miejsce styl klasyczny; Mistrzostwa Polski Młodzików w biegach narciarskich z Tomaszowa Lubelskiego 2 miejsce stylem dowolnym, 
2 miejsce stylem klasycznym, 1 miejsce bieg sztafetowy; Mistrzostwa Polski Młodzików w biathlonie na nartorolkach – Duszniki Zdrój 
6 miejsce bieg indywidualny; Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w biathlonie letnim – Czarny Bór 1 miejsce bieg indywidualny, 
4 miejsce bieg sprinterski; Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w biathlonie Duszniki Zdrój – zima 1 miejsce bieg sprinterski, 3 miejsce 
bieg indywidualny. 
Łukasz Cimosz (badminton): powołanie na Mistrzostwa Europy w badmintonie – Estonia; Mistrzostwa Węgier 2 miejsce debel; 
Mistrzostwa Polski Juniorów w badmintonie 1 miejsce w singlu, 3 miejsce w mikście; Drużynowe Wojewódzkie Mistrzostwa Polski 
Juniorów 1 miejsce; Ogólnopolska Licealiada 1 miejsce; Dolnośląska Licealiada – 1 miejsce. 
Michał Szatkowski (biathlon): powołanie na Liatoppen Skiskytterfestival – Liatoppen (NOR); Mistrzostwa Polski Młodzików Młodszych 
– zima 1 miejsce bieg sprinterski, 2 miejsce bieg sztafetowy, 2 miejsce bieg indywidualny; Wojewódzkie Igrzyska dzieci i Młodzieży 
szkolnej w biathlonie – zima 1 miejsce; Mistrzostwa Polski w biegach na nartorolkach 6 miejsce styl klasyczny; Mistrzostwa Polski 
Młodzików w biegach narciarskich z Tomaszowa Lubelskiego 3 miejsce stylem dowolnym, 3 miejsce stylem klasycznym, 1 miejsce bieg 
sztafetowy. 
Barbara Skrobiszewska (biathlon): powołanie na Liatoppen Skiskytterfestival – Liatoppen (NOR); powołanie na Zawody Nadziei 
Olimpijskich Osrblie – Słowacja; Mistrzostwa Polski Młodzików – zima miejsce bieg sprinterski, 6 miejsce bieg indywidualny, 2 miejsce 
bieg sztafetowy; Mistrzostwa Polski Młodzików w biathlonie na nartorolkach 2 miejsce bieg indywidualny; Wojewódzkie Mistrzostwa 
Młodzików w biathlonie Duszniki Zdrój – zima 1 miejsce bieg sprinterski, 2 miejsce bieg indywidualny; Wojewódzkie Igrzyska dzieci 
i Młodzieży szkolnej w biathlonie – zima 1 miejsce; Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w biathlonie letnim – Czarny Bór 5 miejsce bieg 
indywidualny; Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej – 6 miejsce styl dowolny, 6 miejsce bieg sztafetowy. 
Kordek Patryk (badminton): powołanie na Mistrzostwa Europy – Estonia; Mistrzostwa Węgier 2 miejsce debel; Ogólnopolska Licealiada 
1 miejsce; Drużynowe Wojewódzkie Mistrzostwa Polski Juniorów 2 miejsce; Dolnośląska Licealiada – 1 miejsce. 
Jan Majos (kickboxing): Mistrzostwa Świata w formule Kick Light WFMC 1 miejsce; Finał Dolnośląskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 

Aleksandra Pająk (badminton): Mistrzostwa Polski Juniorów w badmintonie 1 miejsce w singlu; Ogólnopolska Licealiada 4 miejsce; 
Dolnośląska Licealiada 1 miejsce.  
Żebrowska Magda (biathlon:) Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w biathlonie letnim (cross) – Duszniki Zdrój 3 miejsce bieg 
indywidualny, 3 miejsce bieg sztafetowy; Mistrzostwa Czech w biathlonie na nartorolkach – Letohrad (CZE) 4 miejsce bieg pościgowy, 
7 miejsce bieg sprinterski; Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży luty 2019 – 8 bieg indywidualny. 
Wojciech Jasiński (biathlon): Mistrzostwa Polski Młodzików w biathlonie na nartorolkach – Duszniki Zdrój 4 miejsce sprint, 2 miejsce 
bieg indywidualny; Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w biathlonie 9 miejsce bieg indywidualny, 8 bieg pościgowy, 2 miejsce bieg 
sztafetowy. 
Patryk Szmit (lekkoatletyka): Drużynowe Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych 1 miejsce; Mistrzostwa Polski w biegach 
przełajowych Olszyna 1 miejsce; Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych 7 miejsce; Międzywojewódzkie Mistrzostwa 
Młodzików 1 miejsce 2000m; Mistrzostwa Dolnego Śląska w biegach przełajowych 3 miejsce; Dolnego Śląska juniorów młodszych 
1 miejsce w biegu na 3000m, 1 miejsce w sztafecie 4×400m. 
Dawid Woźniak (biathlon): Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w biathlonie na nartorolkach – Duszniki Zdrój 3 miejsce bieg 
pościgowy; Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w biathlonie letnim (cross) – Duszniki Zdrój 4 miejsce bieg indywidualny, 2 miejsce 
bieg sztafetowy; Mistrzostwa Polski Juniorów 4 miejsce bieg sztafetowy, 7 miejsce bieg indywidualny. 
Kacper Skibiak (lekkoatletyka): Mistrzostwa Polski U-20 5000m 2 miejsce; Mistrzostwa Polski U-20 8 miejsce; Mistrzostwa Polski 
w biegach przełajowych 4 miejsce; Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych 6 miejsce; Mistrzostwa Dolnego Śląska 
w biegach przełajowych 1 miejsce; Finał Dolnośląskiej Licealiady w sztafetowych biegach przełajowych 1 miejsce; Dolnego Śląska juniorów 
2 
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Medaliści Mistrzostw Polski w deblu i w mixta (badminton) 

 

Medaliści Mistrzostw Polski w sztafetach i drużynach: 

 

Medaliści indywidualni mistrzostw wojewódzkich 

 

Piotr Gajda: Mistrzostwa Polski Juniorów 3 miejsce debel. 
Julia Pająk: Mistrzostwa Polski Młodzików 2 miejsce debel; Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej 5 miejsce; Dolnośląska 
Gimnazjada 1 miejsce. 
Kacper Górniak: Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 3 miejsce debel; Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej 1 miejsce; Dolnośląska 
Gimnazjada 1 miejsce.  
Piotr Heinke: Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 3 miejsce debel, 5 miejsce singiel; Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej 1 miejsce; 
Dolnośląska Gimnazjada 1 miejsce. 

Sandra Fryczyńska (biathlon): Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w biathlonie letnim (cross) – Duszniki Zdrój 3 miejsce bieg 
sztafetowy; Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w biathlonie na nartorolkach – Duszniki Zdrój 5 miejsce bieg sprinterski. 
Maciej Kojro (biathlon): Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w biathlonie 2 miejsce bieg sztafetowy, 9 miejsce bieg pościgowy; Finał 
Bike Maraton 4 miejsce.  
Szymon Jedziniak (biathlon): Mistrzostw Polski Młodzików – zima 2 miejsce bieg sztafetowy; Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 
w biathlonie Duszniki Zdrój – zima 1 miejsce bieg indywidualny, 6 miejsce bieg sprinterski; Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
6 miejsce bieg stylem dowolnym, 6 miejsce bieg sztafetowy. 
Weronika Leśniara (biathlon): Mistrzostwa Polski Młodzików w biathlonie letnim (cross) – Duszniki Zdrój 2 miejsce; Finał Dolnośląskiej 
Licealiady w sztafetowych biegach przełajowych 1 miejsce. 
Przemyślak Weronika (biathlon): Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży luty 2019 2 miejsce bieg sztafetowy; Finał Dolnośląskiej Licealiady 
w sztafetowych biegach przełajowych 1 miejsce. 
Dobrzyński Eryk (biathlon): Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w biathlonie letnim (cross) – Duszniki Zdrój 2 miejsce bieg 
sztafetowy; Mistrzostwa Polski Juniorów 4 miejsce bieg sztafetowy. 
Marcinkowski Mateusz (biathlon): Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w biathlonie letnim (cross) – Duszniki Zdrój 2 miejsce bieg 
sztafetowy; Mistrzostwa Polski Juniorów 4 miejsce bieg sztafetowy. 
Kozak Mark (biathlon): Mistrzostwa Polski Młodzików – zima 2 miejsce bieg sztafetowy, 4 miejsce bieg sprinterski, 4 miejsce bieg 
indywidualny; Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w biathlonie letnim – Czarny Bór 6 miejsce bieg indywidualny; Wojewódzkie 
Mistrzostwa Młodzików w biathlonie Duszniki Zdrój – zima 4 miejsce bieg sprinterski, 5 miejsce bieg indywidualny; Mistrzostwa Polski 
Młodzików w biegach narciarskich z Tomaszowa Lubelskiego 6 miejsce stylem dowolnym, 1 miejsce bieg sztafetowy. 
Michalik Maja (biathlon): Mistrzostwa Polski Młodzików – zima 2 miejsce bieg sztafetowy; Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 
w biathlonie Duszniki Zdrój – zima 6 miejsce bieg sprinterski, 5 miejsce bieg indywidualny; Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
4 miejsce bieg sztafetowy. 
Razmus Izabela (biathlon): Mistrzostw Polski Młodzików - zima 2 miejsce bieg sztafetowy. 
Kraszewska Sandra (lekkoatletyka): Mistrzostwa Dolnego Śląska w biegach przełajowych 1 miejsce; Drużynowe Mistrzostwa Polski 
w biegach przełajowych 1 miejsce; Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych Olszyna 4 miejsce; Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów 
i Juniorów Młodszych 6 miejsce; Finał Dolnośląskiej Licealiady w sztafetowych biegach przełajowych 1 miejsce; Dolnośląska Licealiada 
w Lekkoatletyce 1 miejsce 400m; Dolnego Śląska juniorów młodszych 1 miejsce w biegu na 800m, 1 miejsce w sztafecie 4×400m. 
Jankowiak Marcin (badminton): Drużynowe Wojewódzkie Mistrzostwa Polski Juniorów 1 miejsce; Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów 
2 miejsce singiel. 
Denis Gawlik (biegi narciarskie): Mistrzostwa Polski Młodzików w biegach narciarskich z Tomaszowa Lubelskiego 1 miejsce bieg 
sztafetowy; Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej 5 miejsce bieg stylem dowolnym, 6 miejsce bieg sztafetowy, 7 miejsce bieg stylem 
klasycznym; Finał Dolnośląskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych 1 miejsce.  
Piechowicz Katarzyna (lekkoatletyka): Mistrzostwa Dolnego Śląska w biegach przełajowych 2 miejsce; Drużynowe Mistrzostwa Polski 
w biegach przełajowych 1 miejsce; Finał Dolnośląskiej Licealiady w sztafetowych biegach przełajowych 1 miejsce; Dolnośląska Licealiada 
w Lekkoatletyce – 1 miejsce 800m; Dolnego Śląska juniorów młodszych 1 miejsce w biegu na 1500m, 1 miejsce w sztafecie 4×400m 

Zieliński Dominik (snowboard): Dolnośląska Gimnazjada 1 miejsce indywidualnie. 
Dominik Skórka (lekkoatletyka): Mistrzostwa Dolnego Śląska w biegach przełajowych 2 miejsce; Finał Dolnośląskiej Licealiady 
w sztafetowych biegach przełajowych 1 miejsce; Dolnośląska Licealiada w Lekkoatletyce 3 miejsce – 1500m; Dolnego Śląska juniorów 
młodszych 2 miejsce w biegu na 3000m. 
Jarzębecki Mateusz (lekkoatletyka): Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 2 miejsce; Finał Dolnośląskich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych 1 miejsce. 
Połczyk Łukasz (lekkoatletyka): Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów Młodszych 2 miejsce; Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – 
Chorzów 4 miejsce; Finał Dolnośląskiej Licealiady w sztafetowych biegach przełajowych 1 miejsce; Dolnośląska Licealiada w Lekkoatletyce 
1 miejsce sztafeta szwedzka, 4 miejsce 200m; Dolnego Śląska juniorów młodszych – 3 miejsce w biegu na 200m. 
Natalia Biernat (biathlon): Dolnośląskie Igrzyska dzieci i młodzieży szkolnej w biegach narciarskich 1 miejsce; Wojewódzkie Igrzyska 
dzieci i Młodzieży szkolnej w biathlonie – zima 4 miejsce. 
Adriana Chrostek (biathlon): Dolnośląskie Igrzyska dzieci i młodzieży szkolnej w biegach narciarskich 1 miejsce. 
Grabski Jakub (badminton): Mistrzostwa Dolnego Śląska Młodzików 2 miejsce singiel, 2 miejsce mikst. 
Wymazała Bartłomiej (lekkoatletyka): Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów 2 miejsce; Dolnośląska Licealiada w Lekkoatletyce – 
1 miejsce 400m, 1 miejsce sztafeta szwedzka; Dolnego Śląska juniorów 1 miejsce w biegu na 400m 
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Medaliści sztafetowych i drużynowych mistrzostw wojewódzkich:  

 

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach 

Liczba uczniów: 153 

Sukcesy uczniów: Powiatowa Olimpiada Przedsiębiorczości – II miejsce w finale; Ogólnopolski 
Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” 2 miejsce w powiecie; w eliminacjach 
w ramach Polskiej Ligi Klas e-sportowych – zakwalifikowanie się do finału; Mistrzostwa Polski 
Klas e-sportowych w Kędzierzynie Koźlu 2 miejsce; Ogólnopolski Konkurs „Szkoła wolna 

od używek” organizowany przez Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie 2 miejsce w powiecie; 
zawody strzeleckie o puchar Komendanta Policji w Jeleniej Górze 2 miejsce; zawody strzeleckie 
o Puchar Prezydenta Miasta Jelenia Góra 2 miejsce. 
Udział uczniów w konkursach i olimpiadach, warsztatach: szkolny konkurs literacki „Zagadki 

Literackie”; międzyszkolny konkurs ortograficzny „Dyktando Ostatkowe”; międzynarodowy 
konkurs matematyczno-logiczny „Genius Logicus”; szkolny konkurs matematyczny „Matura jest 

Łatwa”; konkurs wiedzy elektrycznej i elektronicznej organizowany przez Politechnikę 
Wrocławską; Ogólnopolski Konkurs Fizyczny LWIĄTKO; Ogólnopolski Konkurs Informatyczny 
BÓBR; szkolny konkurs czytelniczy; szkolny konkurs na hasło promujące bibliotekę szkolną; 
szkolny konkurs na przebranie za ulubioną postać literacką; szkolny konkurs Walentynkowy wiedzy 

Sokołowska Gabriela (badminton): Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 5 miejsce debel; Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów 
Młodszych 2 miejsce singiel, 1 miejsce debel; Ogólnopolska Licealiada 4 miejsce. 
Piasecki Mateusz (badminton): Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 9 miejsce singiel; Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów Młodszych 
2 miejsce singiel. 
Potkańska Otylia (badminton): Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 5 miejsce debel, 9 miejsce singiel; 
Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów Młodszych 2 miejsce singiel, 1 miejsce debel. 
Szymkowiak Wiktoria (badminton): Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów 1 miejsce singiel. 
Elena Richter (biathlon): Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w biathlonie Duszniki Zdrój – zima 3 miejsce bieg sprinterski. 
Rymut Konrad (lekkoatletyka): Mistrzostwa Dolnego Śląska Młodzików 2 miejsce; Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 
4 miejsce; Finał Dolnośląskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych 1 miejsce; Mistrzostwa Dolnego Śląska 
juniorów młodszych 3 miejsce w biegu na 800m, 1 miejsce w biegu sztafetowym 4×400m. 
Drzymała Weronika (lekkoatletyka): Mistrzostwa Dolnego Śląska Młodzików 2 miejsce. 
Koroś Wojciech (lekkoatletyka): Finał Dolnośląskiej Licealiady w sztafetowych biegach przełajowych 1 miejsce; Dolnośląska Licealiada 
w Lekkoatletyce 1 miejsce sztafeta szwedzka, 2 miejsce – 400m; Mistrzostwa Dolnego Śląska juniorów młodszych 3 miejsce w biegu 
na 400m, 1 miejsce w biegu sztafetowym 4×400m. 
Maksymilian Biernat (narciarstwo alpejskie): 2 miejsce w Pucharze Polski w narciarstwie alpejskim; 4 miejsce w klasyfikacji generalnej 
Ligi Sudeckiej. 
Dominik Żak (narciarstwo alpejskie): 2 miejsce w klasyfikacji generalnej Ligi Sudeckiej; 8 miejsce w Pucharze Polski narciarstwie 
alpejskim. 
Wymazała Bartłomiej (lekkoatletyka): Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów 2 miejsce; Dolnośląska Licealiada w Lekkoatletyce – 
1 miejsce 400m, 1 miejsce sztafeta szwedzka; Dolnego Śląska juniorów 1 miejsce w biegu na 400m. 
Sokołowska Gabriela (badminton): Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 5 miejsce debel; Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów 
Młodszych 2 miejsce singiel, 1 miejsce debel; Ogólnopolska Licealiada 4 miejsce. 

Ziółkowska Pola (snowboard): Dolnośląskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej 3 miejsce. 
Jaworska Agata (snowboard): Dolnośląskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej 3 miejsce. 
Puka Wiktoria (snowboard): Dolnośląskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej 3 miejsce. 
Kantczak Przemysław (lekkoatletyka): Finał Dolnośląskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych 1 miejsce. 
Bezubka Kacper (biegi narciarskie): Finał Dolnośląskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych 1 miejsce. 
Zając Jakub (lekkoatletyka): Finał Dolnośląskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych 1 miejsce. 
Zawół Maciej (biathlon): Finał Dolnośląskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych 1 miejsce. 
Połczyk Arkadiusz (lekkoatletyka): Finał Dolnośląskiej Licealiady w sztafetowych biegach przełajowych 1 miejsce. 
Czubernat Jagienka (biegi narciarskie): Finał Dolnośląskiej Licealiady w sztafetowych biegach przełajowych 1 miejsce. 
Gawra Kasandra (biegi narciarskie): Finał Dolnośląskiej Licealiady w sztafetowych biegach przełajowych 1 miejsce. 
Szymkowiak Julia (badminton): Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej 5 miejsce; Dolnośląska Gimnazjada 1 miejsce; Mistrzostwa 
Dolnego Śląska Młodzików 2 miejsce mikst. 
Dziedzic Maria (badminton): Dolnośląska Licealiada 1 miejsce. 
Jakub Konderla (lekkoatletyka): Dolnośląska Licealiada w Lekkoatletyce 1 miejsce sztafeta szwedzka; Mistrzostwa Dolnego Śląska 
juniorów młodszych 5 miejsce w biegu na 200m, 1 miejsce w biegu sztafetowym 4×400m. 
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o miłościach literackich; Dolnośląskie Zawody Użyteczno-Bojowe na terenie jednostki wojskowej 
w Kłodzku; szkolne i międzyszkolne zawody sportowe organizowane przez szkołę i Jeleniogórski 
Szkolny Związek Sportowy – etap szkolny, powiatowy i rejonowy we współzawodnictwie 
sportowym szkół ponadgimnazjalnych powiatu ziemskiego w różnych dyscyplinach; warsztaty 
tworzenia ozdób bożonarodzeniowych i wielkanocnych; organizacja na terenie szkoły 
Międzyszkolnego Turnieju Gier Komputerowych; warsztaty profilaktyczne prowadzone przez 
MONAR w Jeleniej Górze; warsztaty profilaktyczne „Motywacja do nauki”; Targi Edukacyjne 
w KPSW w Jeleniej Górze; prelekcja zawodoznawcza z przedstawicielami uczelni wyższych oraz 
jednostki wojskowej; ogólnopolski projekt „Upoluj swoją książkę”. 

Zdawalność egzaminów maturalnych 

Egzamin maturalny 
Szkoła Powiat Województwo Kraj 

61,5% 41% 66% 70,5% 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, zdawalność egzaminu przeprowadzonego 
w technikum z poszczególnych kwalifikacji:  

Sesja zimowa 2018/2019 

Szkoła Powiat Województwo Kraj 

E 14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami danych 

50% 50% 40,5%  

E 24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 

37,5% 37,5% 51,6%  

Sesja letnia 2018/2019 

Szkoła Powiat Województwo Kraj 

E 13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 

55,6% 55,6% 76,8%  

Wręczenie uczniom szkół powiatowych nagród Starosty Jeleniogórskiego oraz stypendiów  

Rady Powiatu Jeleniogórskiego  
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Pozyskane środki na realizację zadań oświatowych w 2019 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie 

Stan organizacyjny jednostki oświatowej na dzień 31.08.2019 r. 

- liczba uczniów w gimnazjum: 10 
- liczba uczniów w VII klasie Szkoły Podstawowej: 9 

- liczba uczniów w VIII klasie Szkoły Podstawowej: 13 

- liczba uczniów w Branżowej Szkole I stopnia: 24 
- klasa I MO o profilu monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie: 9 
- klasa I K o profilu kucharz: 12 

- klasa II MO o profilu monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie: 3 

na dzień 31.12.2019 r.:  

- liczba uczniów w VIII klasie Szkoły Podstawowej: 7 

- liczba uczniów w Branżowej Szkole I Stopnia: 49 
- klasa I MSP o profilu monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie: 4 
- klasa I KSP o profilu kucharz: 5 
- klasa I FSP o profilu fryzjer: 8 
- klasa I MG o profilu monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie: 9 

- klasa I KG o profilu kucharz: 7 

- klasa I FG o profilu fryzjer: 8 
- klasa II K o profilu kucharz: 5 

- klasa II MO o profilu monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie: 3 
 

Razem uczniów w MOW Szklarska Poręba: 56 

Zdawalność egzaminu zawodowego w MOW w Szklarskiej Porębie  

W roku szkolnym 2018/2019 zdawalność egzaminów zawodowych wyniosła 100%. 

0 300 000 600 000 900 000

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej
Porębie

Dom Dziecka w Szklarskiej Porębie

Dom Wczasów Dziecięcych

Zespł Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego
w Szklarskiej Porębie
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Szklarskiej Porębie

Środki pozyskane 798 000 31 000 0 279 997,25

Wkład własny 42 000 0 21 000 29 999,70 15 600

Ogólna wartość zadania 840 000 31 000 21 000 29 999,70 295 597,25

Środki pozyskane Wkład własny Ogólna wartość zadania
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Udział wychowanków w kursach, zajęciach, warsztatach, akcjach wolontariatu: pomoc 
w organizacji 43 Biegu Piastów; remont pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Szklarskiej Porębie; strojenie sali na andrzejkowy bal charytatywny Caritas; zbiórka żywności 
na święta Caritas Polska; „Razem na Święta” – akcja MEN wspierająca działania charytatywne 
w okresie przedświątecznym; XVIII Marsz na Orientację organizowany przez Zespół Placówek 
Oświatowych w Strzelinie (III miejsce); III Turniej Dolnośląskiej Piłki Nożnej Placówek 
Resocjalizacyjnych (VI miejsce); V Mistrzostwa Dolnego Śląska Placówek Resocjalizacyjnych 
w Tenisie Stołowym; udział w „Turnieju piłki nożnej” w Wałbrzychu; spotkanie edukacyjno-
informatyczne z Komendantem OHP i Dyrektorem Centrum Edukacji Młodzieży OHP w Jeleniej 
Górze w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery; konkurs pt. „Zawód na wesoło” (nagrodzono 

3 osoby); akcje ogólnokrajowe – „Sprzątamy las”, „Szkoła pamięta”, „Szkoła do hymnu”; 

III Edycja Konkursu Ogólnopolskiego MOW Mrowiny pt. „Bombka bożonarodzeniowa” 
(wyróżniono dwóch wychowanków); konkurs „Przedsiębiorcza szkoła – przedsiębiorczy uczeń” – 
projekt zorganizowany przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Uczniowie przygotowali 
kiermasz świąteczny, z którego część dochodu została przeznaczona na zakup zabawek dla dzieci 
rodzin będących pod opieką MOPS w Wałbrzychu uczestniczących w projekcie unijnym „Nasze 

Dzieci”; warsztaty profilaktyczne prowadzone przez psychologa z Polskiego Centrum 
Edukacyjnego w Krakowie - „Życie w sieci”, „Narkotyki, dopalacze, alkohol, papierosy”, „Stop 

agresji”; warsztaty zorganizowane dla grupy dziewcząt, prowadzone przez psychologa i terapeutę 
uzależnień z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie - „Odkrywamy swoje 

zasoby”, „Stres”, „Mechanizm uzależnienia”, „Jak działają i czym są dopalacze”, „Alkohol, czym 

jest i jak działa”, „Antykoncepcja”; zajęcia dotyczące profilaktyki uzależnień i odpowiedzialności 
karnej prowadzone przez Komendę Miejską Policji w Jeleniej Górze.  

Zespół Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie 

Liczba uczniów: 19 

Osiągnięcia uczniów - nadrzędną ideą szkoły jest: wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego 
rozwoju ucznia niepełnosprawnego intelektualnie pozwalającego na jak największą samodzielność 
zgodnie z ich indywidualnymi możliwościami oraz potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi; 
umożliwienie każdemu uczniowi osiągniecia sukcesów na miarę jego potencjalnych możliwości; 
rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów; promowanie zdrowego i bezpiecznego modelu 
życia; rozwijanie kultury fizycznej, sportu i turystyki; dbałość o kondycję fizyczną uczniów, 
kształtowanie postaw obywatelskich, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu; 
promowanie i kontynuowanie działań związanych z ochroną środowiska przyrodniczego. 
 
W roku 2019 dzieci brały udział w konkursach, zawodach, olimpiadach, warsztatach: 
V Ogólnopolski konkurs fotograficzny „Decydujący Moment 2019” organizowany przez Centrum 
Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu; integracyjny turniej tenisa stołowego – 
Szkoła Podstawowa w Sosnówce; XII szkolny turniej tenisa stołowego – Zespół Szkół Specjalnych 
w DPS „Junior” w Miłkowie; X Wojewódzki konkurs na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną 
„Pisanki, kraszanki i inne wielkanocne niespodzianki” zorganizowany przez Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy nr 10 we Wrocławiu ‒ 2 miejsce, 3 miejsce, wyróżnienie; Szkolny Konkurs 
„Najweselsza pisanka”; Konkurs plastyczny „Stroik Wielkanocny” organizowany przez 
Uzdrowisko „Cieplice” w Jeleniej Górze; II integracyjna Olimpiada zorganizowana przez Szkołę 
Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ‒ 2 miejsce w rzucie piłeczką palantową oraz 
II miejsce w biegu na 200 metrów; X Konkurs plastyczny z cyklu „Znam przyrodę mojego miasta 

i regionu” pt. „Zwierzęta naszych rzek, stawów i jezior” organizowany przez Muzeum Przyrodnicze 
w Jeleniej Górze ‒ wyróżnienie; 18 Ogólnopolski konkurs plastyczny na projekt kartki pocztowej 
o tematyce świątecznej i zimowej pt. „Ten magiczny czas” organizowany przez Muzeum Poczty 
i Telekomunikacji we Wrocławiu; Szkolny konkurs „Zdrowa żywność – zdrowy styl życia”; 
IX Ogólnopolski konkurs plastyczny „Pod kolorowym parasolem jesieni” organizowany przez 
Rzeszowski Dom Kultury; XIII Edycja regionalnego konkursu plastycznego pt. „Boże Narodzenie 
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– Moje Wymarzone Święta” organizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
w Wojcieszowie pod Honorowym Patronatem Starostwa Powiatowego w Złotoryi ‒ 2 miejsce, 
wyróżnienie; warsztaty bożonarodzeniowe zorganizowane z udziałem uczniów klasy V Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego im. Stanisława Marusarza z Miłkowa oraz przedstawicielami Koła 
Gospodyń „Miłkowianie”. 

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kowarach 

1. Informacja o rodzaju i zakresie działań prowadzonych przez Poradnię 
Rejon działania – miasto: Karpacz, Kowary, gmina: Mysłakowice, Janowice Wielkie 

Tabela 4. Formy pomocy pośredniej udzielonej dzieciom i młodzieży w PPPP w Kowarach w roku 2019 

Wyszczególnienie Liczba 

1. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania 13 
2. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego 0 

3. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ogółem, w tym: 35 
a) Upośledzenie umysłowe, w tym: 10 

- w stopniu lekkim 6 
- w stopniu umiarkowanym 2 
- w stopniu głębokim 2 

b) Zaburzenia zachowania 4 
c) Niepełnosprawność ruchowa 6 
d) Niepełnosprawności sprzężone 4 
e) Autyzm 4 
f) Zespół Aspergera 7 

4. Opinie w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju 10 
5. Opinie w sprawie wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły  

podstawowej 2 

6. Odroczenia obowiązku szkolnego 7 
7. Udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki 1 
8. Przyjęcie ucznia gimnazjum/SP do oddziału przysposabiającego do pracy 4 
9. Objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu 34 
10. Objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole 113 
11. Spełniania przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza 

przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego 
i obowiązku szkolnego lub nauki poza szkołą 

2 

12. Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do 
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi 

41 

13. Uwzględnienia w procesie nauczania i oceniania zaburzeń w pisaniu i czytaniu 
uwarunkowanych deficytami rozwojowymi w zakresie funkcji percepcyjno-
motorycznych powodujących dysleksję, dysortografię, dysgrafię 

35 

14. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia w szkole 11 
15. Inne opinie o przebadanych, w tym dla służby zdrowia 74 
16. Informacje po badaniach, w tym dla potrzeb diagnozy medycznej 64 

RAZEM 446 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 5. Formy pomocy bezpośredniej udzielonej dzieciom i młodzieży w PPPP w Kowarach w roku 2019 

Wyszczególnienie 
Ilość 
osób 

ogółem 

W tym dzieci w wieku: 

0-3 

r.ż. Przedsz. SP Gim. LO Inne 

Formy pracy indywidualnej (dzieci) 
Diagnoza logopedyczna „Mówię”, „Słyszę” 288 5 202 82 ‒ ‒ ‒ 

Diagnoza pedagogiczna  317 12 69 218 9 ‒ 4 
Diagnoza psychologiczna 391 27 67 271 18 7 5 
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Diagnoza związana z wyborem kierunku 
kształcenia i zawodu oraz planowaniem 
kształcenia i kariery zawodowej 

34 ‒ ‒ 28 41 4 ‒ 

Terapia psychologiczna 39 ‒ 6 25 3 3 2 
Terapia EEG-Biofeedback 6 ‒ 2 4 ‒ ‒ ‒ 
Terapia logopedyczna 48 6 33 9 ‒ ‒ ‒ 

Terapia pedagogiczna 1 ‒ ‒ 1 ‒ ‒ ‒ 

Porady po badaniu 160 ‒ 32 50 41 4 ‒ 

Konsultacje bez badań 31 ‒ ‒ 26 5 ‒ ‒ 

Konsultacje indywidualne 62 ‒ 12 51 3 1 1 
RAZEM 1377 50 423 765 120 19 12 

Formy pracy grupowej  

Badania preferencji i predyspozycji 
zawodowych 44 ‒ ‒ ‒ 44 ‒ ‒ 

Warsztaty aktywizujące do wyboru 
zawodu i kierunku kształcenia 44 ‒ ‒ ‒ 44 ‒ ‒ 

Zajęcia grupowe prowadzone w szkołach 
i placówkach ‒ „Moje mocne strony 
i zainteresowania” 

53 ‒ ‒ 53 ‒ ‒ ‒ 

Trening zastępowania agresji 41 ‒ ‒ 41 ‒ ‒ ‒ 

Trening zachowań konstruktywnych ‒ 
radzenie sobie ze złością 17 ‒ ‒ 17 ‒ ‒ ‒ 

Warsztaty „Bądź architektem swojego 
szczęścia”  51 ‒ ‒ 51 ‒ ‒ ‒ 

Warsztaty „Preorientacja zawodowa” 131 ‒ 131 ‒ ‒ ‒ ‒ 

Warsztaty „Diagnoza relacji 
rówieśniczych oraz potrzeb zespołu 
klasowego” 

26 ‒ ‒ 26 ‒ ‒ ‒ 

Warsztaty „Cyberprzemoc” 21 ‒ ‒ ‒ 21 ‒ ‒ 

Trening integracyjny „Budowanie 
właściwych relacji” 43 ‒ ‒ 43 ‒ ‒ ‒ 

Warsztaty „Poczucie wartości” 17 ‒ ‒ 17 ‒ ‒ ‒ 

Warsztaty „Nie daj się zwieść 
narkotykom” 48 ‒ ‒ 48 ‒ ‒ ‒ 

Warsztaty „Skuteczna komunikacja” 26 ‒ ‒ 26 ‒ ‒ ‒ 

RAZEM 562 ‒ 131 322 109 ‒ ‒ 

Tabela 6. Formy pomocy udzielonej nauczycielom, rodzicom i wychowawcom 

Nazwa formy liczba osób 

Spotkania indywidualne 

Indywidualne porady dla dyrektorów szkół i przedszkoli 40 

Indywidualne porady dla nauczycieli, dotyczące organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej na terenie szkół i przedszkoli 55 

Indywidualne porady dla rodziców w ramach konsultacji na terenie placówki (bez badań) 81 
Indywidualne porady dla rodziców dotyczące omówienia wyników diagnozy oraz 
sposobów dalszej pracy z dzieckiem 634 

Omówienie pracy z uczniami niepełnosprawnymi w zespole: rodzic pedagog, nauczyciel 
wspomagający, psycholog 14 

Spotkania grupowe 
Cykliczne spotkania z rodzicami dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera 9 
Cykliczne spotkania dla pedagogów szkolnych w Poradni – diagnoza potrzeb, 
przedstawienie zmian w przepisach dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej 18 

Terapia psychologiczna rodzin 6 
Warsztaty „Wpływ mediów na rozwój dziecka” dla rodziców uczniów klas IV-VI 62 
Warsztaty „Zagrożenia wynikające ze stosowania środków psychoaktywnych dla rodziców 
klas VI-VIII’ 52 

Prezentacja dla rodziców uczniów klas III gimnazjum i VIII Szkoły Podstawowej „Jak 
wspomagać dziecko w wyborze szkoły i zawodu” 88 

RAZEM 1059 

Źródło: Opracowanie własne 
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Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie 

1. Informacja o rodzaju i zakresie działań prowadzonych przez Poradnię 
Rejon działania – miasto: Szklarska Poręba, Piechowice, gmina: Podgórzyn, Stara Kamienica, 
Jeżów Sudecki.  

Tabela 7. Formy pomocy bezpośredniej udzielonej dzieciom i młodzieży w PPPP w Szklarskiej Porębie 
w roku 2019 

Wyszczególnienie Liczba 

1. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania 22 
2. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego 0 

3. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ogółem, w tym: 122 
a) Upośledzenie umysłowe 7 

- w stopniu lekkim 6 
- w stopniu umiarkowanym 0 
- w stopniu głębokim 1 

b) Zaburzenia zachowania 92 
c) Niepełnosprawność ruchowa 0 
d) Niepełnosprawności sprzężone 3 
e) Autyzm 11 
f) Zespół Aspergera 9 

4. Opinie w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju 16 
5. Opinie w sprawie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego/nauki poza 

przedszkolem/szkołą 2 

6. Opinie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu 
nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u 
którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe, w SPE 

35 

7. Opinie w sprawie uwzględnienia w procesie nauczania i oceniania zaburzeń  
w pisaniu i czytaniu uwarunkowanych deficytami rozwojowymi w zakresie: funkcji 
percepcyjno-motorycznych powodujących dysleksję, dysgrafię, dysortografię 

11 

8. Objęcie dziecka pomocą psychologiczno — pedagogiczną w szkole 148 
9. Opinie w sprawie przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do 

pracy 4 

10. Inne opinie o przebadanych, w tym dla służby zdrowia 151 
RAZEM 351 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 8. Formy pomocy pośredniej udzielonej dzieciom i młodzieży w PPPP w Szklarskiej Porębie  
w roku 2019 

Wyszczególnienie 
Ilość 
osób 

ogółem 

W tym dzieci w wieku: 

0-3 

r.ż. Przedsz. SP Gim. LO Inne 

Formy pracy indywidualnej (dzieci) 
Diagnoza psychologiczna 348 2 18 296 18 2 12 
Diagnoza pedagogiczna 317 13 49 218 31 6 ‒ 
Diagnoza logopedyczna 96 7 73 15 1 ‒ ‒ 
Terapia psychologiczna indywidualna 16 ‒ ‒ 6 3 19 5 
Terapia eeg - Biofeedback 12 ‒ 2 8 1 1 ‒ 
Terapia logopedyczna 98 3 85 9 ‒ ‒ ‒ 
Badania indywidualne słuchu + audiogram 
z użyciem „Platformy do badania słuchu” 27 ‒ 27 ‒ ‒ ‒ ‒ 

Badanie przesiewowe „Mówię” 27 ‒ 27 ‒ ‒ ‒ ‒ 
Badania preferencji i predyspozycji 
zawodowych 16 ‒ ‒ 10 5 1 ‒ 

Interwencje kryzysowe 64 ‒ ‒ 2 10 2 50 
Konsultacje bez badań 74 ‒ 6 8 1 1 58 
Inne zajęcia terapeutyczne. 45 ‒ 32 3 ‒ ‒ 10 
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Inne formy pomocy indywidualnej-
konsultacje 54 ‒ 1 1 11 ‒ 42 

Porady zawodowe na podstawie badań 16 ‒ ‒ 10 5 1 ‒ 
Indywidualne porady zawodowe bez badań 1 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 1 

RAZEM 1211 25 320 586 86 16 178 

Formy pracy grupowej  

Badania profilaktyczne uczniów klas  
pierwszych/przedszkolach 47 ‒ 47 ‒ ‒ ‒ ‒ 

Zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru 
zawodu i kierunku kształcenia 51 ‒ ‒ 25 26 ‒ ‒ 

Zajęcia grupowe prowadzone w szkołach i 
placówkach „Moje mocne strony i 
zainteresowania” 

48 ‒ ‒ 48 ‒ ‒ ‒ 

Warsztaty logopedyczne 20 ‒ 20 ‒ ‒ ‒ ‒ 
Trening zastępowania agresji, Trening 
Zachowań Konstruktywnych-Radzenie 
sobie ze złością Warsztaty np. 
„Cyberprzemoc” 

31 ‒ ‒ 4 2 ‒ 25 

RAZEM  197 ‒ 67 77 28 ‒ 25 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 9. Formy pomocy udzielonej nauczycielom, rodzicom i wychowawcom 

Nazwa formy liczba osób 

Udział w Radach Pedagogicznych 50 
Sieć pedagogów 52 
Sieć logopedów 18 
Konsultacje i porady dla pedagogów, nauczycieli, wychowawców 320 
Praca z zespołami wychowawczymi w placówkach 117 
Konsultacje i porady dla rodziców 648 
Terapia rodzin 36 
Spotkania z rodzicami po badaniach przesiewowych w przedszkolach 52 

RAZEM 1293 

Źródło: Opracowanie własne 

Realizacja projektów, programów edukacyjnych i pomocowych w 2019 roku 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie 

Realizacja projektu „Robię to dla siebie”. Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś Priorytetowa 10 Edukacja, 
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, 
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej 
jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ. 

Wartość projektu – 295 597,25 zł. 
Projekt „Robię to dla siebie” realizowany jest od 01.04.2019 r. do 31.08.2020 r. i skierowany 

jest do uczniów, nauczycieli oraz rodziców uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie. Podstawowym celem projektu jest zmniejszenie 
zagrożenia niepowodzeniami szkolnymi wśród 110 uczniów i uczennic ZSOiMS oraz rozwijanie 
kompetencji kluczowych (językowych, społecznych, informatycznych, uczenia się oraz postaw 
kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej wśród uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi). W ramach projektu 40 nauczycieli oraz 30 rodziców uczniów ZSOiMS będzie miało 
okazję uczestniczenia w warsztatach podnoszących ich kompetencje zawodowe i wychowawcze 
w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów. Zwiększony zostanie dostęp do nowoczesnych 
pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK pozwalających na prowadzenie zajęć w nowoczesny 
i nowatorski sposób. Planuje się modernizację pracowni językowych – pracownie terminalowe, 
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uruchomienie szkolnego gabinetu biofeedback. Zaplanowano realizację 4 warsztatów językowych: 
z języka angielskiego dla uczniów/uczennic SP i LO/LOMS rozwijające uzdolnienia językowe; 
z języka niemieckiego dla uczniów/uczennic LO/LOMS rozwijające uzdolnienia i wyrównujące 
braki. 

Zaplanowano również: w formie innowacji metodyczno-organizacyjnej dodatkową lekcję 
języka niemieckiego dla uczniów klas VII i VIII SP; w ramach wsparcia pomocy psychologiczno-
pedagogicznej warsztaty dla uczniów SP i LO/LOMS oraz indywidualne treningi biofeedback; 
w ramach wspierania uzdolnionej młodzieży ZSOiMS program stypendialny dla 
4 uczniów/uczennic LO/LOMS; w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli warsztaty 
pedagogiczne oraz z wykorzystania w pracy narzędzi TIK; w ramach włączania rodziców 
do współpracy ze szkołą warsztaty pedagogiczne dla rodziców.  

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach  

W roku szkolnym 2018/2019 szkoła rozpoczęła udział w projekcie współfinansowanym 
ze środków Unii Europejskiej „Wsparcie na zawodowym starcie”. Projekt ten realizowany będzie 
do sierpnia 2020 r. 

W trakcie roku 2019 w ramach realizacji w/w projektu: odbyły się warsztaty dla uczniów z zakresu 
poruszania się na rynku pracy oraz indywidualne spotkania z doradcą zawodowym; wypłacone 
zostały stypendia 5 uczniom, każdy z nich otrzymał stypendium w kwocie 1 000 zł miesięcznie; 
odbyły się warsztaty z komunikacji społecznej dla uczniów; w maju szkoła otrzymała sprzęt 
do dwóch pracowni – komputery, monitory, routery, switche, dwa serwery plików, tablica 
interaktywna, oprogramowanie; przeprowadzony został kurs grafiki komputerowej; grupa uczniów 
kształcących się w zawodzie technik elektryk uczestniczyła w kursie spawania, kursie nadającym 
kwalifikacje; odbył się wyjazd zawodoznawczy do dwóch firm we Wrocławiu – WABCO (grupa 
elektryków), NOKIA (grupa informatyków); w okresie wakacji odbyły się staże dla uczniów 
z zawodów technik elektryk i technik informatyk; od grudnia 2019 r. grupa 15 uczniów uczestniczy 
w kursie prawa jazdy kat. B; uczniowie uczestniczyli w kursach informatycznych z zakresu 
programowania C#, JAVA, ANDROID; uczniowie brali także udział w projektach realizowanych 
przez bibliotekę szkolną - „Cyfrowe biblioteki multimedialne jako narzędzie wychowania 
patriotycznego”, „Upoluj swoją książkę”, „Jak nie czytam jak czytam”, „Cała Polska czyta 
dzieciom”. Projekty te miały na celu promowanie czytelnictwa wśród młodzieży. 

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie 

Realizacja programu „Za życiem” – utworzenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-
opiekuńczego ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 
od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością.  

W ramach realizacji projektu zrealizowano 520 godzin pracy ze specjalistami. Wszystkie 
dzieci posiadały opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju, a część z dzieci posiadało orzeczenie 
o niepełnosprawności. Dzięki środkom pozyskanym w ramach projektu „Za życiem” 
zorganizowano zajęcia: integracja sensoryczna – prowadzona przez diagnostę i terapeutę w tym 
zakresie – 95 godzin (w ciągu całego roku prowadzono zajęcia z 10 dzieci); neurologopedia – 
prowadzona przez specjalistę neurologopedii posiadającą dodatkowo kwalifikacje 
z oligofrenopedagogiki i dogoterapii – 110 godzin (w ciągu całego roku prowadzono zajęcia 
terapeutyczne z 11 dzieci); EEG Biofeedback – prowadzony przez specjalistę II stopnia 
ds. neuroterapii – 49 godzin (w ciągu całego roku prowadzono zajęcia terapeutyczne z 2 dzieci); 
diagnoza i terapia psychiatryczna – prowadzona przez specjalistę terapii i psychiatrii dziecięcej – 
256 godzin (w ciągu całego roku prowadzono zajęcia diagnostyczne i terapeutyczne z 12 dzieci); 
terapia pedagogiczna – prowadzona przez pedagoga wczesnego wspomagania rozwoju – 110 godzin 
(w ciągu całego roku prowadzono zajęcia terapeutyczne z 10 dzieci).  

W zajęciach uczestniczyły dzieci w wieku od 1 do 9 roku życia. Zakres zaburzeń z jakimi 
pracowano to szerokie spectrum autyzmu, mutyzm, zaburzenia sprzężone, zaburzenia mowy, 
całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia integracji sensorycznej, problemy zdrowotne. 
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W ramach działań projektowych jako wartość dodaną prowadzono również konsultacje i porady dla 
rodziców, opiekunów prawnych oraz konsultacje dla przedszkoli. Łączna ilość godzin 
konsultacyjnych prowadzonych przez specjalistów pracy z dziećmi oraz systemowego terapeutę 
rodzin wyniosła 120 godzin. 

Efekty pracy: zapewnienie dzieciom i rodzicom specjalistycznej, ciągłej opieki specjalistów; 
nawiązanie w tym zakresie współpracy z MOPS, GOPS, przedszkolami, służbą zdrowia; w miesiącu 
grudniu zorganizowano w poradni spotkanie dla rodziców biorących udział w projekcie w temacie 
możliwości skorzystania z pomocy w ramach SUO, praca bieżąca zespołu. W spotkaniu wzięli 
udział pracownicy MOPS w Szklarskie Porębie, którzy przedstawili rodzicom procedury 
i możliwości korzystania z SUO. Możliwość zapewnienia współpracy z różnymi specjalistami 
zwiększyła zdecydowanie szansę dzieci na postępy w sferze emocjonalno-poznawczo-społecznej. 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie 

Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie 
uczestniczyli w zewnętrznym projekcie unijnym ,,Aktywni, Zintegrowani, Silniejsi”, Miasta 
Szklarska Poręba, w imieniu którego działa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, realizowanym 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 
współfinansowanym ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 1 września 2019 r. 
pięciu wychowanków ośrodka realizuje zadania w ramach tego projektu, tj.: kurs prawa jazdy kat. B; 
trening kompetencji i umiejętności społecznych; udział w warsztatach ekologicznych 
Karkonoskiego Centrum Edukacji Ekologicznej; działania w ramach wolontariatu (pakowanie 
paczek dla Caritas, rozładunek żywności). 

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w ramach którego Młodzieżowy 
Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie przygotował miejsca dla uczennic w ciąży, 
jednoosobowe pokoje, w których zapewnione zostały maksymalnie komfortowe warunki pobytu 
uczennicy do czasu porodu. 

W 2019 r. zapoczątkowane zostały przez nauczycieli szkolne programy edukacyjne: program 
promocji czytelnictwa „Odkrywamy zapomniane. Książki, o których istnieniu być może nie miałeś 
pojęcia” przeznaczony do realizacji w Szkole Podstawowej i Branżowej Szkole I Stopnia 
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie; program „101 zabytków 
Dolnego Śląska” przeznaczony do realizacji w Szkole Podstawowej i Branżowej Szkole I Stopnia 
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie mający na celu zapoznanie 
z dziedzictwem kulturowym i historycznym regionu. 

W 2019 r. kontynuowano program związany z innowacyjnymi metodami nauczania zawodu 
„Szkolny Master Szef – czyli spotkania kulinarne na wesoło”. 

6.2. Promocja i ochrona zdrowia  

Realizacja zadań – Wydział Oświaty i Zdrowia. 
Powiat Jeleniogórski ma przedstawiciela w: 
1)  Radzie Nadzorczej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Kowarach, w którym 

posiada 3,83% udziałów, pozostałe udziały, tj. 96,17% należą do EMC Instytut Medyczny S.A. 
we Wrocławiu; 

2) Radzie Społecznej Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS „GRANIT” w Szklarskiej Porębie.  

6.3. Pomoc społeczna 

Realizacja zadań– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze oraz Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej.  

„Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie na lata 2015-2020”. 

Program został przyjęty uchwałą Nr V/23/2015 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 
26 lutego 2015 roku.  
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Program jest skorelowany z treścią „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych na lata 2015-2020” przyjętej uchwałą Nr V/21/2015 Rady Powiatu Jeleniogórskiego 
z dnia 26 lutego 2015 r. Celem głównym programu jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez realizację celów szczegółowych: edukacja i wzrost 
poziomu świadomości społecznej na temat przemocy w rodzinie w celu uwrażliwienia na sytuację 
ofiar przemocy i zwalczania stereotypów utrudniających pomaganie; pomoc ofiarom przemocy 
w rodzinie; oddziaływania na sprawców przemocy w rodzinie; poprawa skuteczności działań osób 
i służb zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

„Powiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych 
metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 
2017 - 2020”, został przyjęty uchwałą Nr XXXI/161/2017 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 
26 kwietnia 2017 r. i pozostaje w spójności z „Powiatowym programem przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2015-2020”. Celem głównym programu 
jest promowanie i wdrożenie prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci 
w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie jeleniogórskim poprzez realizację celów 
szczegółowych, tj.: wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej roli rodziny; wsparcie osób 
zawodowo zajmujących się zjawiskiem przeciwdziałania przemocy w rodzinie i zwiększenie 
profesjonalizmu ich działań. 

W obu programach realizacja zadań przebiega wielopoziomowo przy współpracy szeregu 
instytucji i organizacji zobowiązanych do podejmowania działań na rzecz zapobiegania i zwalczania 
przemocy w rodzinie.  

Głównym wyznacznikiem określonych w programie celów jest zwiększenie skuteczności 
działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Różnorodność podejmowanych działań, 
pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności oraz współpraca pomiędzy podmiotami 
i instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy to efekty w postaci wzrostu 
poziomu wiedzy o tym zjawisku i sposobach radzenia sobie z tym problemem, a także zmiany 
sposobu postrzegania przez społeczność lokalną zjawiska przemocy. 

6.4. Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej  

Realizacja zadań – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze - Zespół 
ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej. 

„Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018 – 2020” 

Program został przyjęty Uchwałą Nr XLIV/223/2018 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 
28 marca 2018 r. 

Celem głównym Programu jest rozwój rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie 
jeleniogórskim, poprzez realizację celów szczegółowych: podejmowanie działań zmierzających 
do powstawania nowych rodzin zastępczych; zapewnienie osobom sprawującym funkcję rodziny 
zastępczej odpowiedniego wsparcia, zarówno merytorycznego, jak i finansowego; zapewnienie 
odpowiedniej, jakości pracy Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej; współpraca z różnymi 
instytucjami i podmiotami w zakresie ochrony dziecka i wsparcia rodziny w prawidłowym 
wypełnianiu zadań; zapewnienie miejsc w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, 
ze szczególnym uwzględnieniem placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu 
jeleniogórskiego. 

Piecza zastępcza sprawowana jest w dwóch formach: rodzinnej i instytucjonalnej. 
W powiecie jeleniogórskim, w ramach wymienionych wyżej form zapewniano opiekę dzieciom 
pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców. W ramach rodzinnych form pieczy 
zastępczej funkcjonują spokrewnione, niezawodowe oraz zawodowe (w tym pogotowia rodzinne) 
rodziny zastępcze.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze podejmowało działania dotyczące 
promowania rodzicielstwa zastępczego w celu pozyskiwania nowych rodzin. Prowadzona jest strona 
internetowa, na której znajduje się informacja o ciągłym naborze kandydatów na rodziców 
zastępczych, relacje z ważnych wydarzeń oraz aktualności dotyczące rodzicielstwa zastępczego. 
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Organizowano i uczestniczono w przedsięwzięciach przybliżających obszar związany z rodzinną 
pieczą zastępczą (m.in. kampania promocyjno-informacyjna „Rodzic zastępczy pilnie 
poszukiwany”- rozprowadzanie kalendarzy, plakatów i ulotek związanych z rodzinną pieczą 
zastępczą”). Z inicjatywy Starosty Jeleniogórskiego odbyło się spotkanie wigilijne z zawodowymi 
rodzinami zastępczymi wraz z dziećmi. Starosta podziękował rodzinom za ich ogromny wysiłek, 
jaki wkładają w wychowanie najmłodszych mieszkańców powiatu. W spotkaniu uczestniczyły 
również lokalne media, które podjęły temat promowania rodzicielstwa zastępczego. 

Spotkanie wigilijne Starosty Jeleniogórskiego z rodzinami zastępczymi  

 
W roku 2019 nie wystąpiły żadne zakłócenia w wypłacie wynagrodzeń, świadczeń 

i dodatków przysługujących rodzinom zastępczym. Na terenie powiatu funkcjonowało 128 rodzin 
zastępczych, w których przebywało 162 dzieci. Wśród nich występują rodziny z dziećmi 
pochodzącymi z innych powiatów (28 RZ - 32 dzieci), a 23 dzieci z naszego powiatu przebywało 
w 25 rodzinach zastępczych w innych powiatach. W tych przypadkach, zwrot wydatków odbywał 
się stosownie do zawieranych porozumień.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze na bieżąco prowadzi indywidualne 
poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne oraz prawne, stąd możliwość korzystania z szeroko 
rozumianego wsparcia realizowanego przez Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej. 

W roku 2019 Centrum zatrudniało 5 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, dwóch 
w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy i trzech na podstawie umowy 
o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Koordynator może mieć pod 
opieką nie więcej niż 15 rodzin zastępczych. W roku 2019 opieką koordynatora objęto 75 rodzin 
zastępczych, a w stosunku do pozostałych rodzin zadania koordynatora wykonywał organizator 
rodzinnej pieczy zastępczej. 

Realizacja zadań związanych z pieczą zastępczą opierała się na współpracy i zaangażowaniu 
wielu służb, instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny. Wśród nich należy 
wymienić m.in. ośrodki pomocy społecznej, sądy i ich organy pomocnicze, instytucje oświatowe, 
podmioty lecznicze. Współpraca ta przybierała mniej lub bardziej sformalizowane formy służące 
wymianie informacji oraz konieczności zapewnienia dzieciom opieki. Ważnym źródłem informacji 
były szkoły i ośrodki pomocy społecznej. 
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W powiecie funkcjonują dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego: 
• Dom Dziecka im. Marii Konopnickiej w Szklarskiej Porębie, liczy 30 miejsc. 
• Dom dla Dzieci NADZIEJA w Przesiece, liczy 14 miejsc. 

Druga z wymienionych placówek prowadzona jest na zlecenie powiatu przez Karkonoskie 
Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie NADZIEJA z siedzibą w Jeleniej Górze. Umowę 
zawarto na okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2021 roku.  

Obie placówki posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności - wpis do rejestru 
placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego.  

W przypadku braku możliwości umieszczenia dzieci w wymienionych wyżej placówkach, 
dzieci umieszczane są w placówkach poza powiatem. 

Realizacja ww. celów przebiegała zgodnie z założeniami programu. Szczegółowe informacje 
zawarte będą w sprawozdaniu z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej 
Górze w roku 2019 wraz z zestawieniem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2020.  

6.5. Wspieranie osób niepełnosprawnych.  

Realizacja zadań - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze – Dział 
Świadczeń, Pomocy Instytucjonalnej i Interwencji Kryzysowej 

„Powiatowy program działania na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2015 – 2020” 

Program został przyjęty uchwałą Nr V/22/2015 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 
26 lutego 2015 r. Założeniem tego programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób 
niepełnosprawnych oraz wspieranie ich w drodze do samodzielności, niezależności i pełnego 
uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym poprzez realizację celów strategicznych 
i szczegółowych. 

Cele Strategiczne: 
1) kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec niepełnosprawności, 
2) poprawa dostępności środowiska dla osób niepełnosprawnych, 
3) wzrost poziomu samodzielności i niezależności osób niepełnosprawnych, 
4) podniesienie poziomu usług w zakresie pomocy instytucjonalnej, 
5) wzrost aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. 

W programie uwzględniono różne formy wsparcia skierowane do osób niepełnosprawnych 
oraz organizacji zrzeszających te osoby. Zadania finansowane są ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W roku 2019 na realizację zadań z zakresu 
rehabilitacji społecznej przeznaczono kwotą 527 564 zł. Realizacja ww. celów przebiegała zgodnie 
z założeniami programu.  

W roku 2019 pozytywnie rozpatrzono 19 wniosków osób niepełnosprawnych 
o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier: w komunikowaniu się i technicznych. 
Na realizację zadania przeznaczono 88.715zł. Dofinansowaniem objęto likwidację 8 barier 
w komunikowaniu się (zakup sprzętu komputerowego), 3 barier architektonicznych (dostosowanie 
łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych) oraz 8 barier technicznych (m.in. zakup podnośników 
kąpielowych, zakup schodołazu, montaż windy zewnętrznej oraz montaż podjazdu zewnętrznego).  

Pozytywnie rozpatrzono 85% wniosków dotyczących dofinansowania do zakupu środków 
pomocniczych, przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego. Dofinansowanie 
otrzymało 344 osoby, w tym 7 do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Na dofinansowanie zadania 
wydatkowano kwotę 317.829 zł. Ze środków PFRON dofinansowano uczestnictwo osób 
niepełnosprawnych w turnusie rehabilitacyjnym.  

W roku 2019 dofinansowanie skierowano do dzieci i młodzieży do 24 roku życia (uczącej 
się), wraz z opiekunami oraz osób w wieku aktywności zawodowej ze znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności, które w poprzednich latach wnioskowały i nie otrzymały 
dofinansowania oraz osób w wieku poprodukcyjnym (kobiety powyżej 60 r.ż., mężczyźni powyżej 
65 r.ż.), ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które w poprzednich latach 
wnioskowały i nie otrzymały dofinansowania. Na zadanie przeznaczono 87 607zł, a przeciętne 
dofinansowanie wyniosło 1.216,76 zł.  
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W roku 2019 dziewięć organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych z powiatu jeleniogórskiego otrzymało dofinansowanie ze środków PFRON 
na realizację 11 imprez. Łączna kwota dofinansowania do wszystkich imprez wyniosła 33 413 zł. 
W imprezach wzięło udział 529 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu.  

Powiat realizował również program PFRON „Aktywny Samorząd”. Program ten 
realizowany jest od 2012 roku. Na realizację programu przekazano kwotę 193.473,40zł (obejmującą 
również koszty obsługi, promocji i ewaluacji programu). W ramach programu niepełnosprawni 
mieszkańcy powiatu mogli ubiegać się o dofinansowanie.  

Do PCPR wpłynęły 43 wnioski na kwotę 284.132,20 zł. Pozytywnie rozpatrzono 
39 wniosków i zawarto umowy na kwotę 176.692 zł, z tego:  

w ramach Modułu I: 
• 1 wniosek w ramach obszaru A1 na kwotę 9.774 zł, 
• 4 wnioski w ramach obszaru A2 na kwotę 5.828 zł, 
• 9 wniosków w ramach obszaru B1 na kwotę  63.859 zł, 
• 2 wnioski w ramach obszaru B3 na kwotę  6.578 zł, 
• 3 wnioski w ramach obszaru B4 na kwotę 7.159 zł, 
• 2 wnioski w ramach obszaru C1 na kwotę  20.000 zł, 
• 1 wniosek w ramach obszaru C2 na kwotę  3.500 zł,  
• 1 wniosek w ramach obszaru C3 na kwotę  20.000 zł, 
• 3 wnioski w ramach obszaru D na kwotę  2.797 zł, 

a ramach Modułu II: 13 wniosków na kwotę 37.197 zł.  
Realizacja programu, zgodnie z decyzją Zarządu PFRON, została przedłużona 

do 15 kwietnia 2020 roku. Do końca roku na realizację programu wydatkowano kwotę 
134.035,86 zł. Po zakończeniu realizacji programu nastąpi jego rozliczenie, a niewykorzystane 
środki zostaną zwrócone na rachunek PFRON. 

W ubiegłym roku powiat dofinansował 18 niepełnosprawnym mieszkańcom uczestnictwo 
w zajęciach dwóch warsztatów terapii zajęciowej na terenie Miasta Jelenia Góra. 
Na dofinansowanie zadania przeznaczono 36.979,53 zł. Trzydziestu niepełnosprawnym 
mieszkańcom powiatu umożliwiono uczestnictwo w zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Kowarach. Koszty działalności WTZ są finansowane głównie ze środków PFRON (90%) oraz 
powiatu (10%). W roku 2019 na działalność Warsztatu przeznaczono łącznie kwotę 603.200 zł, 
z czego 542.880 zł stanowiło dofinansowanie PFRON, 60.320 zł dofinansował powiat. Jednostką 
prowadzącą Warsztat jest Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Jeleniej 
Górze. 

W 2019 r. Powiat Jeleniogórski przystąpił do „Programu wyrównywania różnic między 
regionami III” – obszar B tj. Likwidacja bariery w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach „Schody 
nie stanowią przeszkody” oraz w Szkole Podstawowej nr 3 w Kowarach „Niwelujemy przeszkody, 
nie straszne nam w szkole schody” w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania 
się i komunikowania poprzez zakup schodołazu umożliwiającego łatwiejsze funkcjonowanie dzieci 
niepełnosprawnych. Łączny koszt realizacji projektu to 37.000,00 zł. Wnioskowana kwota 
dofinansowania ze środków PFRON to 18.500,00 zł, z podziałem na dwie szkoły.  

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań PCPR zawarte będą w sprawozdaniu 
z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze za rok 2019 oraz efektów 
pracy z zakresie rodzinnej pieczy zastępczej w rok 2019 wraz z wykazem potrzeb w zakresie 
pomocy społecznej na rok 2020.  

Zadania inwestycyjne 

W powiecie jeleniogórskim funkcjonuje pięć domów pomocy społecznej: cztery jednostki 
powiatowe i jedna prowadzona na zlecenie Powiatu przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek 
NMPNP (DPS w Szklarskiej Porębie). Domy dysponują łącznie 372 miejscami. 
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Oddanie do użytku nowowybudowanej kotłowni w DPS „Junior” w Miłkowie 

 
Powiat zapewnia wsparcie osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, w tym również 

w związku z przemocą w rodzinie, dzięki działającemu w ramach i strukturze Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze, Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej. W roku 2019 
w Domach Pomocy Społecznej dokonano wydatków inwestycyjnych na łączną kwotę 
2.717.982,70 zł, z tego: 

1) DPS Miłków: 2.449.093,57 zł (w tym dofinansowanie ze środków unijnych – 
1.772.603,39 zł oraz wkład własny w kwocie – 676.490,18 zł): termomodernizacja 
budynków, sieci cieplnej i ciepłej wody użytkowej oraz modernizacja kotłowni DPS 
„Junior” z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii; 

2) DPS Janowice Wielkie: 268 889,13 zł (w tym dofinansowanie z UMWD we Wrocławiu – 
118.800 zł oraz wkład własny w kwocie – 138.960,09 zł): przebudowa budynku nr 1 
(pałacowego) w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich polegająca na montażu 
windy osobowej oraz zakup zmywarki (11.129,04 zł); 

oraz zakupów usług remontowych i materiałów przeznaczonych do remontu na łączną kwotę 
592.951,08 zł, z tego:  

1) DPS Miłków: 129.337,25 zł, w tym: konserwacje urządzeń elektrycznych, chłodniczych, 
kotłowni olejowych, instalacji SSP, remonty sprzętu, malowanie pomieszczeń (pokoi, 
stołówki), remont hydroforni, remont instalacji wodociągowej oraz instalacji hydrantowej, 
wymiana okien PCV (w pokojach mieszkańców domu) itp.; 

2) DPS Janowice Wielkie: 146.072,00 zł, w tym: konserwacja pralni, dźwigu osobowego, 
hydrantów, instalacji oddymiania, kotłowni, naprawa drobnego sprzętu, remont klatki 
schodowej, wymiana 3 drzwi ognioodpornych, wymiana kostki brukowej w części 
dziedzińca, montaż stolarki drzwiowej, wymiana pralnicowirówki sztywnomocowanej, itp.;  

3)  DPS Kowary: 222.816,80 zł, w tym: remont windy 170.000,00 zł (kwota 136.000 zł 
dofinansowanie z DUW we Wrocławiu oraz wkład własny w kwocie 34.000 zł), napraw 
sprzętu AGD, naprawa odśnieżarki, naprawa kotłowni, remont łaźni itp.;  

4) DPS Sosnówka: 94.725,03 zł, w tym: konserwacja kominów, dźwigu, regeneracja 
i konserwacja hydrantów i gaśnic, naprawa kuchni gazowej, remont kotłowni i naprawa 
pieca gazowego CO, naprawa platformy osobowej, remont korytarza i pomieszczeń 
w budynku Zameczek itp. 
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Zestawienie zadań inwestycyjnych w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Jeleniogórskiego 

Źródło: Opracowanie własne 

Zadania zrealizowane m.in. z pozyskanych środków zewnętrznych 

 
Źródło: Opracowanie własne 

6.6. Drogi publiczne  

Realizacja zadań - Wydział Dróg Powiatowych oraz Wydział Komunikacji. 
Realizacja zadań przez Wydział Dróg Powiatowych z zakresu bieżącego utrzymania dróg 

powiatowych oraz ich modernizacji i rozbudowy jest zgodna z przyjętymi celami strategicznymi 
określonymi w Programie Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020. W okresie 
od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. finansowana była w oparciu środki budżetowe oraz pozyskane 
przez Powiat środki zewnętrzne, które przedstawiono poniżej:  
Tabela 10. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w roku 2019 

L.p. Zakres rzeczowy robót 
Koszt realizacji 

(w zł) 
1 Remonty cząstkowe nawierzchni dróg 314.962,05 

2 
Utrzymanie zieleni w obszarze pasa drogowego, w tym: 
- koszenie poboczy  114.700,46 
- ścinka drzew  32.400,00 

147.100,46 

3 
Utrzymanie porządku i czystości w obszarze pasa drogowego, w tym: 
- utrzymanie czystości  13.410,00 
- usługi związane z opieką weterynaryjną i utylizacją padłych zwierząt 30.470,50 

43.880,50 

4 Utrzymanie oznakowania drogowego 49.954,33 

5 Zimowe utrzymanie dróg 1.052.762,14 

 RAZEM 1.608.659,48 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 11. Realizacja zadań z zakresu dróg powiatowych powiatu jeleniogórskiego - modernizacja 

i rozbudowa w roku 2019 

L.p. Zakres rzeczowy robót 
Koszt realizacji 

(w zł) 

1 

Przygotowanie do realizacji inwestycji, w tym:  
- Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę 

skrzyżowania dróg powiatowych  
nr 2741D i 2742D w Mysłakowicach  37.515,00 

- Aktualizacja dokumentacji zadania pn. „Przebudowa drogi  
powiatowej nr 2758D Marczyce – Staniszów, etap II”  1.476,00 

- Aktualizacja dokumentacji zadania pn. „Przebudowa  
drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki-Czernica,  
etap III”  6.150,00  

45.141,00 

2 

Realizacja inwestycji, w tym: 
- Likwidacja awarii i naprawa płyty mostu drogowego na  

rzece Bóbr w km 4+141 drogi powiatowej nr 2646D  
w Siedlęcinie 216.696,81 

- Przebudowa drogi nr 2763D w Barcinku  
(lata 2018-2020) Etap I  40.000,00 

- Przebudowa drogi 2735D etap I Radomierz-Janowice Wielkie  
w zakresie przygotowania i realizacji  4.555.679,04 

- Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2778D 
w km 1+612 do 1+857 w Wojanowie  40.000,00 

- Przebudowa drogi nr 2735D etap II Strużnica – Gruszków 
w zakresie przygotowania i realizacji 5.252.265,15 

10.104.641,00 

RAZEM 10.149.782,00 

Źródło: Opracowanie własne 

Wręczenie przez Wojewodę Dolnośląskiego Pawła Hreniaka promesy Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji dla Powiatu Jeleniogórskiego. Uzyskano dwie promesy, tj.: na drogę 

powiatową 2735D, odcinek Radomierz – Janowice Wielkie oraz odcinek Strużnica - Gruszków 
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Droga 2735D etap I Radomierz-Janowice Wielkie po remoncie 

 
Uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2735D na odcinku Radomierz – Janowice Wielkie 
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6.7. Komunikacja 

W roku 2019 Wydział Komunikacji odwiedziło blisko 17 tys. klientów. Poniżej przedstawiono 
najważniejsze zadania realizowane przez Wydział Komunikacji w roku 2019. 
Prawa Jazdy- wydano: 

1) 1537 praw jazdy oraz 11 międzynarodowych praw jazdy; 
2)  186 decyzji dot. zakazu prowadzenia pojazdów; 
3)  339 decyzji dot. zatrzymania praw jazdy; 
4)  160 decyzji cofających uprawnienia kierowcom. 

Rejestracja i ewidencji pojazdów: 
1) zarejestrowano 5700 pojazdów, w tym 2148 z zagranicy; 
2) dokonano wyrejestrowania 522 pojazdów; 
3) przyjęto 2651 zgłoszeń o sprzedaży pojazdów. 

Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie 
1) z dróg powiatu usunięto ogółem 104 pojazdy, z czego 70 zostało odebranych przez 

właścicieli; 
2) przekazano 34 akta pojazdów do postępowania sądowego; 
3) orzeczono prawomocnie przepadek na rzecz powiatu jeleniogórskiego 47 pojazdów. 

Organizacja ruchu drogowego – wydano: 
1) 368 zatwierdzeń projektów organizacji ruchu drogowego; 
2)  20 opinii do projektów organizacji ruchu drogowego; 
3)  24 decyzje i 17 postanowień dotyczących wykorzystania dróg w sposób szczególny. 

Transport – wydano: 
1)  9 zezwoleń na wykonywanie przewoźnika drogowego; 
2)  2 licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozów osób  

(powyżej 7 do 9 osób); 
3)  3 licencje na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie 

rzeczy; 
4)  1 zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie 

drogowym osób; 
5)  1 zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym 

transporcie drogowym osób; 
6) 15 zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne; 
7)  5 postanowień dotyczących wykonywania przewozów regularnych w krajowym transporcie 

drogowym w ramach linii komunikacyjnych. 

6.8. Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  

Realizacja zadań - Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej oraz 
Wydział Promocji, Kultury i Sportu. 

Ze względu na ograniczone środki finansowe Powiatu, Program opieki nad zabytkami nie 
został opracowany. 

W roku 2019 Powiat Jeleniogórski przeznaczył ze swojego budżetu na działalność kulturalną 
ogółem 94 087 zł. Powyższa kwota wydatkowana została na prowadzenie przez samorząd powiatu 
obowiązkowej działalności kulturalnej w formie powierzenia prowadzenia powiatowej biblioteki 
publicznej oraz współorganizowania kilku przedsięwzięć z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego, a także udzielenia wsparcia organizacjom pozarządowym 
i pożytku publicznego przy realizacji przez te podmioty zadań publicznych w tym zakresie. 

Z powyższej kwoty 45.000,00 zł przeznaczono na realizację zadań powiatowej biblioteki 
publicznej, które to zadanie tradycyjnie powierzane jest Miastu Jelenia Góra wykonującemu je za 
pośrednictwem Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica 
Karkonoska”. Powyższa kwota przeznaczona została na następujące zadania mające na celu 
zaspokajanie potrzeb czytelniczych, informacyjnych i edukacyjnych mieszkańców powiatu 
w bibliotekach gminnych: organizacja spotkań autorskich i dyskusyjnych; wystawy twórców 
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regionalnych; szkolenia personelu bibliotek (2018 -2019 RODO); zakup książek uzupełniający 
zbiory; zakup książki mówionej; zakup księgozbioru fachowego; prenumeratę uzupełniającą; 
działalność instrukcyjno-metodyczną; doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek publicznych 
powiatu jeleniogórskiego; zakup paliwa do bibliowozu. 

Drugą co do wielkości kwotę z budżetu Powiatu Jeleniogórskiego przeznaczono na dotacje 
celowe dla stowarzyszeń (dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, w rozdziale 
92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” - kwota 25.000 zł). W ramach przeprowadzonego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 
wpłynęło ogółem 7 ofert. Natomiast na realizację innych zadań związanych z krzewieniem kultury 
na terenie powiatu przeznaczono kwotę 24.087 zł.  

6.9. Kultura fizyczna i turystyka 

Realizacja zadań - Wydział Promocji, Kultury i Sportu. 
Na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano i wydatkowano 

w 2019 roku kwotę 120.000 zł na zadania realizowane przez stowarzyszenia, tj. treningi młodzieży 
uzdolnionej sportowo, uczestnictwo w zawodach sportowych, współzawodnictwo sportowe oraz 
na masowe imprezy sportowe oraz zakup pucharów dla zwycięzców organizowanych imprez.  

Na terenie powiatu działają stowarzyszenia sportowe o charakterze regionalnym, które 
w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju i popularyzacji sportu, głównie wśród dzieci 
i młodzieży, w całym powiecie i regionie poprzez organizację zawodów sportowych 
oraz współzawodnictwa sportowego. Tymi stowarzyszeniami na terenie powiatu jeleniogórskiego 
są: Powiatowy Szkolny Związek Sportowy oraz Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły 

Sportowe. 

Powiatowe Zawody Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych  

 

Powiatowy Szklony Związek Sportowy w Jeleniej Górze w pełni zrealizował zadania 
założone na rok szkolny 2018/2019. Przeprowadzono wszystkie imprezy sportowe założone 
w kalendarzu imprez. 
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Główne zadania to realizacja kalendarza imprez szkolnych w kategorii szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i licealnych. 
Udział szkół w imprezach przedstawiał się następująco: 
Lp. Treść Ilość imprez dziewczęta chłopcy Razem 
1. Igrzyska Dzieci 37 960 1220 2.180 
2. Igrzyska Młodzieży  28 616 726 1.342 
3. Licealiada 24 214 274 488 
 OGÓŁEM 89 1.790 2.220 4.010 

W roku szkolnym 2018/2019, zgodnie z uchwałą Zarządu PSZS Jelenia Góra, w ramach 
współzawodnictwa sportowego szkół uczestniczyła młodzież klas VII i VIII szkół podstawowych.  
W ramach kalendarza imprez zorganizowano 4 duże imprezy masowe, tj.: 

1) sztafetowe biegi przełajowe  - 311 uczniów, 
2) indywidualne biegi przełajowe  - 568 uczniów, 
3) LA SP + Licea  - 437 uczniów, 
4) biathlon letni - 213 uczniów.  

Sklasyfikowano wszystkie szkoły podstawowe i szkoły ponadgimnazjalne. Szkoły, które 
osiągnęły najlepsze wyniki we współzawodnictwie sportowym nagrodzone zostały przez Starostę 
Jeleniogórskiego pucharami. 

Na wszystkich imprezach masowych organizowanych na stadionach i innych obiektach 
sportowych zapewniono dzieciom i młodzieży posiłki oraz gorącą herbatę. 

Puchary, medale i dyplomy na każdych zawodach wręczano trzem najlepszym szkołom. 
Zawody przeprowadzano na szkolnych obiektach sportowych Powiatu Jeleniogórskiego, stadionie 
lekkoatletycznym przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze, trasach biegowych Ośrodka „Lubuszanin” 
oraz trasach biegowych w Karpaczu. 

Realizacja tych zadań sfinansowana została ze środków Powiatu Jeleniogórskiego w ramach 
dotacji. 

Współzawodnictwo Sportowe * 

Nagrodzone szkoły w łącznej punktacji dziewcząt i chłopców rok szkolny 2018/2019 

Igrzyska dzieci - łączna punktacja dziewcząt i chłopców – miejsce: 
1. SP Nr 1 Piechowice 
2. SP Mysłakowice 
3. SP Janowice Wielkie 
4. SP Miłków 
5 SP Podgórzyn 
6.  SP Barcinek 

 
Igrzyska młodzieży szkolnej - łączna punktacja dziewcząt i chłopców – miejsce: 

1. SP Stara Kamienica 
2. SP Janowice Wielkie 
3. SP Nr 1 Szklarska Poręba 
4. SP Sosnówka 
5. SP Siedlęcin 
6. SP Ścięgny 

 
Szkoły gimnazjalne - nagrodzone za udział w zawodach 2018/2019: 

• Gimnazjum Kowary.     
• Gimnazjum Piechowice.  

 

Fundatorem nagród jest Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze.  

Powiatowe Zrzeszenie LZS w Jeleniej Górze wypełniając swoją statutową działalność, 
koncentrowało się w roku 2019 na realizacji kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych 
i turystycznych. 
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W okresie 2 stycznia 2019 - 30 września 2019 roku zorganizowano następujące imprezy sportowe, 
rekreacyjne i turystyczne dla swoich członków oraz mieszkańców Powiatu Jeleniogórskiego, 
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży: 
 
Uczestnictwo w zawodach ujętych w kalendarzu imprez zawody ujęte w kalendarzu imprez  

PZ LZS w okresie I-X 2019 rok 

Nazwa imprezy Miejsce i termin 

Ilość 
uczestników 

ogółem 

Ilość 
zawodników 

z powiatu 

Mistrzostwa PZ LZS Jelenia Góra w Tenisie 
Stołowym Jeżów Sudecki 26.01.2019 r.  83 71 

Mistrzostwa PZ LZS Jelenia Góra w Halowej Piłce 
Nożnej Chłopców do 13 lat 

Janowice Wielkie 
16.02.2019 r.  57 41 

Turniej Strefowy w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt 
do 16 lat XX Dolnośląskich Igrzysk LZS Jeżów Sudecki 09.03.2019 r. 70 20 

Mistrzostwa PZ LZS w Szachach Indywidualnych Siedlęcin 24.03.2019 r.  49 40 
Mistrzostwa PZ LZS w Szachach Drużynowych 
„Złota Wieża” Siedlęcin 24.03.2019 r. 19 12 

Mistrzostwa LZS Powiatu Jeleniogórskiego w 
Biegach Przełajowych Mysłakowice 04.06.2019 r.  162 142 

Powiatowy Turniej w Piłce Nożnej Chłopców 
„Puchar Lata - Orlik 2019” 

Łomnica  
12.06.2019 r.  40 30 

XII Międzynarodowy Maraton Rowerowy Siedlęcin / Mysłakowice 63 42 
Jeleniogórskie Biegi Przełajowe LZS „Złota Jesień” Jeżów Sudecki 301 124 
Udział drużyny PZ LZS w systemie stałych 
rozgrywek związkowych piłki nożnej  

Powiat Jeleniogórski 
2019 r. 583 500 

R A Z E M 1427 1022 

Turniej Piłki Nożnej im. Henryka Musiała w Janowicach Wielkich 
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Udział w XX Dolnośląskich Igrzyskach LZS - mieszkańców wsi i miast 2019  

Lp. Nazwa imprezy Miejsce i termin 
Ilość uczestników  

PZ LZS Jelenia Góra  

1. Turniej 2 Strefy w Tenisie Stołowym XX 
Dolnośląskich Igrzysk LZS Pisarzowice 23.02.2019 r. 29 

2. Turniej 2 Strefy w Halowej Piłce Nożnej Chłopców 
do 13 lat XX Dolnośląskich Igrzysk LZS 

Lwówek Śląski  
24.02.2019 r. 22 

3. Finał Wojewódzki w Tenisie Stołowym 
XX Dolnośląskich Igrzysk LZS Sulików 10.03.2019 r. 14 

4. Finał Wojewódzki Turnieju Halowej Piłki Nożnej 
Dziewcząt do 16 lat XX Dolnośląskich Igrzysk LZS 

Jelcz-Laskowice  
24.03.2019 r. 11 

5. Strefowe Wiosenne Biegi Przełajowe  
XX Dolnośląskich Igrzysk LZS  

Rakowice Wielkie  
29.03.2019 r. 23 

6. Finał Wojewódzki w Szachach Indywidualnych 
XX Dolnośląskich Igrzysk LZS 

Ścinawka Średnia  
11.05.2019 r. 18 

7. Finał Wojewódzki Zawodów Lekkoatletycznych  
XX Dolnośląskich Igrzysk LZS  

Zgorzelec  
23.05.2019 9 

8. Finał Wojewódzki Turnieju LZS i Samorządów  
XX Dolnośląskich Igrzysk LZS  

Nowa Bystrzyca  
25.05.2019 5 

9. Turniej 2 Strefy w Piłki Nożnej Chłopców „Puchar 
Lata” XX Dolnośląskich Igrzysk LZS 

Rakowice Wielkie  
14.06.2019 r. 17 

10. 
Finał Wojewódzki Jesiennych Biegów 
Przełajowych XX Dolnośląskich Igrzysk LZS – 
Mieszkańców Wsi i Miast  

Krzyżowa 26.09.2019 r.  25 

  R A Z E M  
173 zawodników,  

 trenerów i opiekunów 

Ogółem w realizacji zadania pod nazwą „Organizacja imprez i współzawodnictwo dzieci 
i młodzieży w środowisku wiejskim” w okresie od 02 stycznia do 30 września 2019 r. wzięło udział 
1604 uczestników, w tym 1199 zawodniczek/zawodników, trenerów i opiekunów reprezentujących 
Powiat Jeleniogórski.  

Uczniowskie kluby sportowe 

Działalność sportową w powiecie jeleniogórskim realizują przede wszystkim stowarzyszenia 
i kluby sportowe, a także Uczniowskie Kluby Sportowe. Na terenie powiatu jeleniogórskiego 
funkcjonuje 25 uczniowskich klubów sportowych (stan na 30.09.2019r.) wpisanych do ewidencji 
UKS-ów Starosty Jeleniogórskiego. Realizują one swoje cele statutowe związane ze sportem 
szkolnym – imprezy i zawody sportowe oraz rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. 
Powiat Jeleniogórski pomaga merytorycznie i finansowo Uczniowskim Klubom Sportowym. 
Pomoc finansowa przeznaczana jest na realizację imprez i zawodów sportowych oraz na nagrody 
(np. puchary). Pomoc merytoryczna polega głównie na udzielaniu porad i wyjaśnień dotyczących 
wpisania UKS-ów do ewidencji uczniowskich klubów sportowych Starosty Jeleniogórskiego. 

6.10. Turystyka  

Na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2019 r. przeznaczono łączną 
kwotę 16.000 zł. W wyniku otwartego konkursu rozpatrzono 4 oferty na realizację zadań 
publicznych.  

6.11. Geodezja, Kartografia i Kataster  

Realizacja zadań - Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami oraz 
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

W powiecie jeleniogórskim funkcjonuje z powodzeniem system GEO –INFO, firmy 
SYSTHERM, który jest na bieżąco aktualizowany, a w ramach posiadanych środków wzbogacany 
w dodatkowe moduły, usprawniające pracę. 

Starosta z wykorzystaniem wskazanego systemu prowadzi bazy: 
1) bazę danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB), 
2) bazę danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), 
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3) bazę danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG), 
4) bazę danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie 

standardowych opracowań kartograficznych (BDOT 500), 
5) bazę danych rejestru cen i wartości nieruchomości. 

W 2019 roku: 
- uruchomiono aplikację internetową GEO-INFO Portal do prezentowania danych 

przestrzennych z różnorodnych warstw tematycznych. Kanwą informacji jest mapa 
numeryczna, udostępniana przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej. Link do Portalu pod nazwą „Portal mapowy powiatu jeleniogórskiego” 
został umieszczony na stronie powiatu; 

- wdrożono moduł i.Wniosek. Jest to aplikacja internetowa baz danych zasobu Powiatowego 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z funkcjonalnością umożliwiającą 
zakup materiałów przez osoby fizyczne (m.in. zakup map, wypisów czy wyrysów z operatu 
ewidencyjnego); 

- zmodernizowano szczegółową osnowę wysokościową dla jednostki ewidencyjnej Kowary; 
- założono bazę danych GESUT (Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu) oraz 

BDOT 500 (baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej 
tworzenie standardowych opracowań kartograficznych) dla miasta Piechowice. W chwili 
obecnej dla trzech jednostek ewidencyjnych prowadzona jest wektorowa mapa zasadnicza, 
natomiast dla pozostałych siedmiu jednostek ewidencyjnych prowadzona jest mapa 
rastrowa uzupełniana systematycznie danymi wektorowymi; 

- uzgodniono inicjalną bazę danych GESUT miasta Karpacza oraz miasta Kowary – inicjalna 
baza danych stała się powiatową bazą danych GESUT, co zostało ogłoszone na BIP; 

- przetworzono materiały zasobu do postaci elektronicznej (3200 operatów technicznych). 
Pozyskane środki finansowe na zadania związane z realizowaniem zadań z zakresu geodezji i kartografii 

ROK 2018 

modernizacja i 

założenie 

osnowy 

wysokościowej 

założenie BDOT500 

i GESUT oraz 

uzgodnienia bazy 

GESUT 

przetworzenie 

materiałów 

zasobu do 

postaci 

elektronicznej 

sprzęt i 
oprogramowanie 

niezbędne do 

prowadzenia baz 

razem 

pozyskane środki 
finansowe 40 000 zł 240 000 zł 100 000 zł 34 122 zł 414 122 zł 
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6.12. Gospodarka Nieruchomościami  

Realizacja zadań - Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami. 
Powiatowy zasób nieruchomości według stanu na dzień 31.12.2019 r. 

1. Nieruchomości przekazane powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd bądź 
użytkowanie 

L.p. Liczba działek Powierzchnia [w m
2
] Cel przekazania 

1 2 7054 administracyjny 
2 6 50968 oświatowy 
3 9 168081 opieka społeczna 

2. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży z powiatowego zasobu nieruchomości 

L.p. 
Liczba 

nieruchomości 

Powierzchnia 
[w m

2
] 

Charakter 

nieruchomości 

1 2 6029 zabudowane 
2 4 50771 niezabudowane 

3. Zmiany w stanie mienia powiatowego w okresie 01 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r. 

L.p. 
Liczba 

działek 
Forma zbycia 

Wartość/cena 

nieruchomości w zł 

1 1 sprzedaż w przetargu 
nieograniczonym 807 495 zł  

4. Liczba zorganizowanych przetargów w okresie 01 stycznia 2019 r. – 31 grudzień 209 r. 

L.p. 
Liczba 

nieruchomości 
Liczba przetargów Wynik 

1 3 3 1 pozytywny, 2 negatywne- 
nie wpłacono wadium 

6.13.  Administracja Architektoniczno-Budowlana 

Realizacja zadań - Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej. 
Realizacja zadań Wydziału w roku 2019: 

1) wniosków o pozwolenie na budowę i zmianę pozwolenia na budowę – 957, 
2) wydano decyzji pozwolenia na budowę i zmian pozwoleń na budowę – 866, 
3) wydano decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę – 16, 
4) zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę – 440, 
5) zgłoszeń robót rozbiórkowych niewymagających pozwolenia na rozbiórkę – 21, 
6) zgłoszeń budowy lub przebudowy bud. mieszkalnych jednorodzinnych – 27, 
7) zgłoszeń zmian sposobu użytkowania obiektu budowalnego lub jego części – 37,  
8) wniosków o wydanie zaświadczeń o samodzielności lokali (wniosek może dotyczyć 

wydania 1 lub wielu zaświadczeń) – 125,  
9) wydanych zaświadczeń o samodzielności lokali – 1127, 
10) przeniesień pozwolenia na budowę – 50, 
11) uchyleń pozwolenia na budowę – 21, 
12) stwierdzeń wygaśnięcia pozwolenia na budowę – 8, 
13) odstępstw od warunków techniczno-budowlanych – 4. 

W ramach wydanych pozwoleń na terenie powiatu jeleniogórskiego udzielono pozwoleń 
na budowę dla inwestycji o funkcjach: 

1) budynki mieszkalne jednorodzinne – 219 pozwoleń w tym 228 budynków (łącznie 276 
mieszkań, o łącznej powierzchni 38203 m2), 

2) budynki mieszkalne wielorodzinne – 22 pozwolenia w tym 28 budynków (łącznie mieszkań 
62, o łącznej powierzchni 2700 m2), 
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3) budynki zamieszkania zbiorowego, hotele i budynki zakwaterowania turystycznego – 
27 pozwoleń, w tym 36 budynków (o łącznej powierzchni użytkowej 51151 m2),  

4) obiekty użyteczności publicznej – 5 pozwoleń, 
5) rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne – 35 pozwoleń, 
6) sieci, w tym: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, telekomunikacyjne, 

gazowe – 15 pozwoleń. 
Rozpoczęcie budowy Centrum Sportu w Jakuszycach  

 
Źródło: Materiały udostępnione przez inwestora 

6.14. Ochrona Środowiska i Przyrody  

Realizacja zadań - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. 
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska polityka 

ochrony środowiska jest prowadzona na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów 
programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju. Zgodnie z art. 17 cyt. ustawy Prawo ochrony środowiska organ wykonawczy powiatu 
sporządza powiatowy program ochrony środowiska.  

„Program ochrony środowiska powiatu jeleniogórskiego na lata 2017-2020 z perspektywą 
do roku 2024” został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego nr XXXVI/187/2017 z dnia 
25 października 2017 roku. Opracowanie projektu Programu (…) odbyło się w postępowaniu 
z udziałem społeczeństwa. Wyznaczono 21-dniowy termin na zgłaszanie uwag i wniosków 
do projektu dokumentu. Uzyskano również niezbędne opinie wymagane przepisami prawa. 
W podsumowaniu do Programu przekazano informacje o sposobie załatwienia zgłoszonych uwag 
i wniosków oraz uzyskaniu opinii. 

Program ochrony środowiska jest dokumentem strategicznym wyrażającym cele i kierunki 
lokalnej polityki dla ochrony środowiska. Ma on na celu zachowanie najcenniejszych elementów 
środowiska, zapewnienie skutecznych mechanizmów chroniących środowisko i warunkujących 
niepogorszenie stanu środowiska, a nawet zapewniających poprawę tego stanu. W tym celu 
w Programie wskazane zostały cele, kierunki interwencji oraz zadania służce ich realizacji. 
Główne cele to: ochrona klimatu i jakości powietrza; ochrona przed hałasem; ochrona przed 
promieniowaniem elektromagnetycznym; poprawa jakości wód powierzchniowych oraz ochrona 
jakości wód podziemnych; racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi; ochrona i wzrost 
bioróżnorodności; zrównoważona gospodarka leśna; wzrost świadomości ekologicznej. 
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Proces realizacji Programu jest objęty stałym nadzorem. Zarząd Powiatu co dwa lata 
przedkłada Radzie Powiatu Jeleniogórskiego raport z wykonania Programu.  

Pierwszy raport obejmujący lata 2017-2018 został przedstawiony Radzie Powiatu 
Jeleniogórskiego na sesji w miesiącu czerwcu br. 

 Rada Powiatu uchwałą Nr IX/60/2019 z dnia 28 czerwca 2019r. przyjęła Raport 
z wykonania „Programu ochrony środowiska powiatu jeleniogórskiego na lata 2017-2020 
z perspektywą do roku 2024” za lata 2017-2018. Treść Raportu zamieszczona została na stronie 
podmiotowej w BIP. 

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego pismem z dnia 08.07.2019 r. znak OŚR.602.1.2019.GM 
przekazał Raport wraz z uchwałą Rady organowi wykonawczemu samorządu województwa 
dolnośląskiego. 

„Program usuwania azbestu z terenu powiatu jeleniogórskiego na lata 2012-2032” przyjęty 
uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego nr XXV/143/12 z dnia 29 listopada 2012 roku.  

Zgodnie z § 2 przedmiotowej uchwały w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na rok 2019 
zostały zaplanowane środki w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 
w formie dotacji celowej, robót związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem 
wyrobów zawierających azbest. Prawo do dotacji przysługuje gminom powiatu jeleniogórskiego, 
które w oparciu o zaktualizowany i uchwalony gminny program usuwania wyrobów zawierających 
azbest, podejmą działania związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów 
zawierających azbest z budynków jednorodzinnych i gospodarczych, będących własnością osób 
fizycznych oraz budynków wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych.  

Usługa usunięcia azbestu obejmuje demontaż wyrobów zawierających azbest, ich transport 
i unieszkodliwianie na składowisku odpadów niebezpiecznych. Średni koszt usunięcia 1 Mg 
odpadów azbestowych w roku 2019 wyniósł 810 zł brutto przy pełnej usłudze obejmującej 
demontaż, transport i unieszkodliwienie, a 700 zł brutto przy usłudze obejmującej jedynie transport 
i unieszkodliwienie. Szacunek przeprowadzono w oparciu o dane dotyczące zbiorczo całego 
powiatu. 

Z zabezpieczonych w 2019 roku środków finansowych na realizację Programu, budżet 
powiatu poniósł nakłady w wysokości – 5.205,47zł. W tej wysokości wsparto zadanie realizowane 
przez gminy: Janowice Wielkie, Piechowice i Szklarska Poręba. Wsparciem objęto usunięcie ok. 70 
Mg odpadów zawierających azbest z terenu dotowanych gmin. 

Gminy Mysłakowice i Podgórzyn wystąpiły do Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego 
z wnioskiem o dotację, ale w związku z otrzymaniem 100% dofinansowania usługi związanej 
z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wycofały wnioski. Pozostałe Gminy nie 
złożyły w 2019 roku wniosków do Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego o finansowe wsparcie 
realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu. 

Na terenie miasta Karpacz oraz Kowary azbest usuwany jest w oparciu o programy gminne 
przy wsparciu z budżetu gminy wynoszącym w Karpaczu 100%, a w Kowarach 80% dla osób 
fizycznych i 60% dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Do usunięcia na terenie powiatu 
jeleniogórskiego pozostało około 3,95 tys. Mg wyrobów zawierających azbest. 

Realizatorem zadań jest Powiat Jeleniogórski i jednostki organizacyjne Powiatu 
w odniesieniu do zadań własnych. Ponadto powiat monitoruje realizację zadań przez jednostki 
funkcjonujące i realizujące własne zadania w ramach posiadanych kompetencji i środków 
finansowych na terenie powiatu takie jak: gminy, miasta, Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Karkonoski System Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o., Związek Gmin Karkonoskich, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. 

Realizowane zadania własne Powiatu nie miały charakteru inwestycyjnego. Były to działania 
reglamentacyjne, edukacyjne i dokumentacyjne. 
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6.15.  Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe  

Realizacja zadań- Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. 
Program ochrony środowiska opisany powyżej obejmuje również obszar rolnictwa 

i leśnictwa.  
Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwałą Nr XIV/73/99 z dnia 29 listopada 1999 r. wyraziła 

zgodę na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej na terenie powiatu jeleniogórskiego przez Polski 
Związek Wędkarski – Zarząd Okręgu w Jeleniej Górze i nadała jej regulamin. Zgodnie 
z regulaminem Starosta powołuje Komendanta, strażników SSR oraz wyposaża ich w legitymacje 
i oznaki wymagane przepisami ustawy z 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym. 

Roczna informacja z działalności SSR jest przedkładana Radzie Powiatu Jeleniogórskiego. 
Ostatnia z października 2019 r. dotyczyła realizacji zadań SSR w roku 2018. W 2019 r. z tytułu 
działalności SSR budżet powiatu nie poniósł żadnych wydatków inwestycyjnych. 

Uroczyste otwarcie nowoczesnego Kriobanku w Leśnym Banku Genów w Kostrzycy 

 

6.16. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli 

Realizacja zadań - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych. 
Informacje przedstawiane Radzie Powiatu Jeleniogórskiego corocznie o stanie 

bezpieczeństwa na terenie Powiatu Jeleniogórskiego: 
1) Komendanta Miejskiego Policji za rok 2018 (marzec 2019 r.),  
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Uroczyste otwarcie nowowybudowanego Komisariatu Policji w Kowarach w 2019 roku 

 
 

2) Komendanta Państwowej Straży Pożarnej za rok 2018 (maj 2019); 

Obchody Dnia Strażaka – Plac Ratuszowy w Jeleniej Górze – maj 2019 

 
Powiat Jeleniogórski realizuje projekt „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza 

w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” w ramach programu współpracy 
transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 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”. Projekt realizowany jest jako projekt partnerski z Miastem Jelenia Góra 
i Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Libercu – Republika Czeska.  
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W dniach 24-25 maja 2019 r. odbyło się szkolenie - ćwiczenia dla jednostek ochrony 
przeciwpożarowej i służb zarządzania kryzysowego Polski (Powiat Jeleniogórski i Miasto Jelenia 
Góra) oraz republiki Czeskiej (Liberecki Kraj). Ćwiczenia odbyły się na lotnisku Aeroklubu 
Jeleniogórskiego w Jeleniej Górze przy ulicy Łomnickiej.  

W dniach 10-12 września 2019 r. odbyło się szkolenie w formie teoretycznej i praktycznej 
z warsztatami językowymi nauki specjalistycznych słów i zwrotów polskich i czeskich używanych 
podczas transgranicznych działań ratowniczych.  

Finał Dolnośląskiego XV Konkursy dla Dzieci i Młodzieży pn. „Uczę się bezpiecznie żyć” pod Honorowym 

Patronatem Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  

 
3) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego za rok 2018 (maj 2019); 

6.17. Ochrona przeciwpowodziowa (w tym wyposażenie i utrzymanie powiatowego magazynu 

przeciwpowodziowego), przeciwpożarowa i zapobieganie innym nadzwyczajnym 

zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska  

Realizacja zadań - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych oraz Miasto 
Jelenia Góra i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 

Ocena stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu jeleniogórskiego za rok 2018 - 
przyjęta uchwałą Nr XI/72/2019 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 września 2019 r. 

Wyposażenie i utrzymanie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego odbywa się 
na mocy Porozumienia z Miastem Jelenia Góra z dnia 30.06.2007 r. w zakresie użyczania sprzętu 
przeciwpowodziowego. Magazyn mieści się w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego w Jeleniej 
Górze przy ul. Podchorążych 15 (piwnica). 

Powiat Jeleniogórski zawarł umowy, tj.: 
1) umowa partnerska pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim a Miastem Jilemnice w Republice 

Czeskiej o współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego po obu stronach granicy; 
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2) umowa partnerska pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim a Miastem Tanvald w Republice 
Czeskiej o współpracy w zakresie inicjatyw dotyczących szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa, szczególnie w dziedzinie ratownictwa i zarządzania kryzysowego. 
Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze przy wsparciu finansowym gmin z terenu powiatu 

zakupiło dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze samochód marki 
Peugeot Rifter Long Active z przeznaczeniem do logistycznego wsparcia długotrwałych działań 
ratowniczych i likwidacji skutków klęsk żywiołowych. Przekazanie samochodu nastąpiło w dniu 
21 maja 2019 r.  

6.18. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy  

Powiatowy Urząd Pracy świadczy usługi rynku pracy dla osób bezrobotnych, poszukujących 
pracy oraz pracodawców. Usługi rynku pracy realizowane są zgodnie z obowiązującymi 
standardami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 
2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług 
rynku pracy. Usługi świadczone osobom bezrobotnym i poszukującym pracy mają na celu pomóc 
im w poruszaniu się po rynku pracy, we właściwym określeniu kompetencji oraz w podniesieniu 
kwalifikacji zawodowych, a pracodawcom w pozyskaniu właściwych pracowników.  
Podstawowymi usługami rynku pracy są: pośrednictwo pracy; poradnictwo zawodowe; organizacja 
szkoleń.  

Urząd świadczy usługi bezpłatnie, bez zbędnej zwłoki, w sposób który wyklucza 
jakąkolwiek dyskryminację oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb, gwarantujący równy 
dostęp i równe traktowanie. 

Pośrednictwo pracy 

Pośrednictwo pracy jest jedną z podstawowych usług rynku pracy. Polega w szczególności 
na udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego 
zatrudnienia poprzez udzielanie informacji o aktualnej sytuacji oraz przewidywanych zmianach na 
lokalnym rynku pracy, inicjowaniu i organizowaniu kontaktów osób bezrobotnych i poszukujących 
pracy z pracodawcami. To również współpraca z pracodawcami, polegająca na pozyskaniu 
pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych oraz udzielaniu im informacji 
o kandydatach do pracy w związku ze zgłoszoną ofertą pracy. 
Pośrednictwo pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy realizowane jest zgodnie 
z zasadami dostępności usług pośrednictwa pracy, dobrowolności korzystania z usług, równości 
w dostępie do usługi pośrednictwa pracy oraz jawności zgłaszanych ofert pracy.  
Obowiązująca sprawozdawczość, dotycząca wolnych miejsc pracy, usystematyzowanych 
w układzie zawodów i w układzie PKD, została poszerzona o dane dotyczące pracy subsydiowanej. 
Są to sporządzane w cyklu półrocznym załączniki nr: 2 i 3 do sprawozdania MRPiPS – 01. 

Oferty pracy  

W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze posiadał w dyspozycji 4.665 wolnych miejsc 
pracy i aktywizacji zawodowej, zgłoszonych przez podmioty gospodarki narodowej, działające 
w Jeleniej Górze oraz powiecie jeleniogórskim, z czego: 

• z Jeleniej Góry 2.741 miejsc pracy, w tym 574 miejsca subsydiowane, 
• z powiatu jeleniogórskiego 1.924 miejsca pracy, w tym 260 miejsc subsydiowanych.  

W zasobie tym dominowały oferty zgłoszone przez pracodawców z Jeleniej Góry, które stanowiły 
58,8% wszystkich ofert.  
W porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku, liczba miejsc pracy i miejsc aktywizacji 
zawodowej w 2019 roku zmniejszyła się o 4,2%.  
W 2019 r. liczba ofert subsydiowanych, w porównaniu z rokiem 2018, uległa zmniejszeniu, 
a wskaźnik ich udziału w ogólnej liczbie wyniósł 17,9. 
Z pozyskanych 4.665 ofert, 492 miejsca pracy i aktywizacji zawodowej zgłoszono z sektora 
publicznego. Spośród wszystkich ofert, które wpłynęły do PUP, aż 3.287 miejsc pracy od 235 
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pracodawców było złożonych w związku z informacją Starosty na temat możliwości zaspokojenia 
potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.  
Miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej 
 

* wg MRPiPS-01 

Skierowania do pracy i miejsc aktywizacji zawodowej 

W analizowanym okresie doradcy klienta wydali 1.523 skierowania do pracy i miejsc aktywizacji 
zawodowej, a wśród nich: 
 

Wydane skierowania PUP 
Jelenia 

Góra 

powiat 

jeleniogórski 

I – XII 2018 rok 2 171 1 429 742 
I – XII 2019 rok, w tym: 1 523 969 554 

a) do pracy 987 636 351 
b) na staż 243 135 108 
c) do prac społecznie użytecznych 293 198 95 

Podjęcia pracy 

Od stycznia do grudnia 2019 roku, z powodu podjęcia pracy, wyłączono z ewidencji urzędu 2.027 
bezrobotnych.  

 

 

Podjęcia pracy 
I – XII 

2018 r. 

PUP 

I – XII 2019 r. 

PUP Jelenia 
Góra 

powiat 
jeleniogórski 

Liczba bezrobotnych, w tym: 2 151 2 027 1 111 916 

praca niesubsydiowana, w tym: 1 644 1 601 861 740 
w tym praca sezonowa, w tym: 446 514 276 238 

praca subsydiowana, w tym: 507 426 250 176 
roboty publiczne 18 6 4 2 
prace interwencyjne 78 48 19 29 
w ramach bonu na zasiedlenie 73 64 48 16 
podjęcie działalności 
gospodarczej 129 139 77 62 

w ramach refundacji kosztów 
zatrudnienia  168 149 92 57 

Pośrednictwo EURES 

EURES wspiera mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym 
i transgranicznym, ma ułatwić pracownikom korzystanie z ofert pracy pochodzących z całego EOG, 
a także pomóc pracodawcom poszukującym pracowników z innego kraju. Usługi EURES 
są ogólnodostępne, bezpłatne i skierowane do osób poszukujących pracy, zainteresowanych 
wyjazdem do innego kraju w celach podjęcia pracy oraz do pracodawców, którzy chcą prowadzić 
rekrutację pracowników z zagranicy.  
Celem sieci EURES jest świadczenie usług na rzecz pracowników i pracodawców oraz wszystkich 
obywateli chcących skorzystać z zasady swobodnego przepływu osób. Obejmuje to trzy rodzaje 

Miejsca pracy i miejsca  
aktywizacji zawodowej 

I–XII 2018 r. 

PUP 

I - XII 2019 r. 

PUP Jelenia Góra powiat 
jeleniogórski 

Ogółem, w tym 4 869 4 665* 2 741 1 924 

1. oferty niesubsydiowane 3 930 3 831 2 167 1 664 
2. oferty subsydiowane, w tym: 939 834 574 260 

a) staże 285 232 175 57 
b) prace społecznie użyteczne 289 299 201 98 
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usług: informowanie, doradzanie i rekrutacja/znalezienie zatrudnienia. Usługi te realizowano 
w ramach: współpracy urzędu pracy z instytucjami zewnętrznymi, współpracy z pracodawcami, 
indywidualnych i grupowych kontaktów pośrednika pracy-doradcy klienta indywidualnego 
z bezrobotnymi i poszukującymi pracy, zainteresowanymi podjęciem pracy sezonowej 
lub stałej poza granicami kraju. 
 

Zestawienie poszczególnych form usługi EURES 
 

Tematyka I - XII 2018 r. 

PUP 

I - XII 2019 r. 

PUP Jelenia 
Góra 

powiat 
jeleniogórski 

Kontakty z instytucjami zewnętrznymi np. 
Agencjami Zatrudnienia, Gminnymi Centrami 
Informacji, OHP 

27 26 26 0 

Informacje udzielane bezrobotnym, w tym: 718 660 330 330 

informacje ogólne udzielane bezrobotnym 
na temat EURES 405 582 261 321 

liczba bezrobotnych poszukujących 
konkretnej pracy 253 74 65 9 

pozostałe osoby pytające o inne informacje 
dotyczące EURES 11 4 4 0 

 

Poradnictwo zawodowe 

Udział bezrobotnych w różnych formach poradnictwa zawodowego 
 

Szkolenia 

W 2019 roku, w zakresie uzupełniania kwalifikacji pomocą zostało objętych 12 osób bezrobotnych, 
w tym: z Jeleniej Góry 4 osoby, z powiatu jeleniogórskiego 8 osób. 
 

Szkolenia PUP Jelenia Góra 
powiat 

jeleniogórski 

I –XII 2018 rok 39 26 13 

I –XII 2019 rok, w tym: 12 4 8 

Algorytm – szkolenia indywidualne 6 2 4 
PO WER – szkolenia indywidualne 2 1 1 
Algorytm – szkolenie grupowe 4 1 3 

 
 
 

Forma działania I - XII 2018 r. 

PUP 

I – XII 2019 r. 

PUP Jelenia Góra powiat 
jeleniogórski 

Poradnictwo indywidualne 241 421 184 237 
liczba wizyt  853 1 593 532 1 061 
liczba osób  776 1 374 462 912 

Poradnictwo grupowe 241 421 184 237 
Indywidualna informacja 
zawodowa 1 167 2 528 645 1 883 

Grupowa informacja 
zawodowa 292 392 192 200 
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Budynek Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15, w którym m.in. mieści się 

Powiatowy Urząd Pracy 

 
 

 

Nazwa zadania 
Wartość całego 

zadania 

Źródło pozyskanych 

środków 

Kwota 

pozyskana 

Finansowanie programów na 
rzecz promocji zatrudnienia, 
łagodzenia skutków bezrobocia 
i aktywizacji zawodowej oraz 
innych fakultatywnych zadań. 

6 121 900,00 Minister Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej 6 121 900,00 

Program specjalny ,,Droga do 
aktywności” 637 570,00 Minister Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej 637 570,00 

Program ,,Twoja przyszłość 
zależy od ciebie” 500 000,00 Minister Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej 500 000,00 

Dofinansowanie kosztów 
kształcenia ustawicznego 
pracowników i pracodawców  

650 000,00 Krajowy Fundusz 
Szkoleniowy 650 000,00 

Dofinansowanie fakultatywnych 
działań 507 500,00 Minister Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej 507 500,00 

Finansowanie kosztów 
wprowadzania, rozwijania 
i eksploatacji systemu 
teleinformacyjnego i technologii 
cyfrowych 

17 900,00 Minister Rodziny, Pracy 
i Polityki społecznej 17 900,00 

RAZEM 8 434 870,00 zł 
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Tabela 12. Liczba osób biorących udział w programach na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2019 roku 
 

Wyszczególnienie 
Liczba 

osób 

ogółem 

Jelenia 

Góra 

powiat 

jeleniogórski 

Osoby skierowane od 01.01. do 

31.12.2019 r. 

Uczestnictwo w aktywnych programach 
rynku pracy w końcu XII 2018 roku i 

rotacje na utworzonych miejscach pracy 
(doposażenie) w 2019 roku 

liczba osób 

ogółem 

Jelenia 

Góra 

powiat 

jeleniogórsk

i 

liczba osób 

ogółem 

Jelenia 

Góra 

powiat 

jeleniogórs

ki 

1 2=5+8 3=6+9 4=7+10 5=6+7 6 7 8=9+10 9 10 
Roboty publiczne 6 4 2 6 4 2 0 0 0 

Prace interwencyjne 81 34 47 48 19 29 33 15 18 

Rozpoczęcie stażu  161 109 52 149 99 50 12 10 2 

Rozpoczęcie szkolenia 12 4 8 12 4 8 0 0 0 

Finansowanie kosztów egzaminu 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

Podjęcie działalności gospodarczej  139 77 62 139 77 62 0 0 0 

Podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów 

wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy FP 
149 92 57 87 50 37 62 42 20 

Podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów 

wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 

PFRON 

3 0 3 1 0 1 2 0 2 

Podjęcie działalności gospodarczej poza miejscem 

zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 
4 3 1 4 3 1 0 0 0 

Podjęcie pracy poza miejscem zamieszkania w ramach 

bonu na zasiedlenie 
60 45 15 60 45 15 0 0 0 

Podjęcie pracy w ramach dofinansowania 

wynagrodzenia za zatrudnionego bezrobotnego 

powyżej 50 roku życia 

18 9 9 11 4 7 7 5 2 

Rozpoczęcie prac społecznie użytecznych 225 142 83 225 142 83 0 0 0 

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem w wieku do 

lat 6 lub osobą zależną 15 12 3 15 12 3 0 0 0 

Refundacja kosztów dojazdu 44 1 43 44 1 43 0 0 0 

Razem 918 533 385 802 461 341 116 72 44 

"Praca dla młodych" 7 6 1 7 6 1 0 0 0 

Dodatek aktywizacyjny (środki nielimitowane) 272 167 105 237 145 92 35 22 13 

Ogółem 1 197 706 491 1 046 612 434 151 94 57 
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W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku 1.046 bezrobotnych rozpoczęło programy realizowane 
w ramach promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, 
w tym 237 osób otrzymało dodatek aktywizacyjny z tytułu podjęcia zatrudnienia z własnej 
inicjatywy.  
Ponadto 151 osób kontynuowało programy rozpoczęte we wcześniejszym okresie, a 35 osób 
pobierało dodatki aktywizacyjne przyznane w 2018 roku. 

W 2019 roku aktywnymi działaniami objęto ogółem 1.197 osób, w tym:  
• z Jeleniej Góry 706 osób, 
• z powiatu jeleniogórskiego 491 osób.  

Krajowy Fundusz Szkoleniowy  

Stanowi wydzieloną część Fundusz Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia 
ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. 
Celem tych działań jest zapobieganie utraty zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu 
kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającego się lokalnego rynku pracy.  
Ogółem w okresie I-XII 2019 roku wsparciem w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego 
objęto 202 osoby, w tym: 

• 170 osób z Jeleniej Góry, 
•  32 osoby z powiatu jeleniogórskiego. 

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 
osoby PUP Jelenia 

Góra 
powiat 

jeleniogórski 
I – XII 2018 rok 233 218 15 

I – XII 2019 rok, w tym: 202 170 32 

kursy 199 167 32 
studia podyplomowe 3 3 0 

 

Są to działania o charakterze prewencyjnym, a środki KFS pomogły sfinansować kursy oraz studia 
podyplomowe, zapobiegając tym samym, poprzez podnoszenie umiejętności i kwalifikacji wskutek 
uczestnictwa w formach pozaszkolnych, utracie zatrudnienia przez osoby już pracujące.  

Powierzanie pracy cudzoziemcom 

Kolejnym obszarem działalności PUP jest obsługa pracodawców w zakresie zatrudniania 
cudzoziemców, jako odpowiedź rynku pracy na zapotrzebowanie zgłaszane przez rynek pracy, 
wynikające z braku zaspokojenia możliwości kadrowych przez rodzimych pracowników. 
Obowiązujące od 01 stycznia 2018 r. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 2345) w sprawie wydawania zezwolenia na pracę 
cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 
do ewidencji oświadczeń uregulowało między innymi tryb wydawania zezwoleń na pracę sezonową 
oraz przyjmowania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. 

Liczba złożonych wniosków o zezwolenie na pracę sezonową 
 

Kategorie PUP 
w tym: 

Jelenia Góra powiat 
jeleniogórski 

I - XII 2018 68 28 40 
I - XII 2019 116 58 58 

dynamika 2018 = 
100% 170,6% 207,1% 145,0% 
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Liczba złożonych oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi 
 

Kategorie PUP 
w tym: 

Jelenia Góra powiat 
jeleniogórski 

I - XII 2018 7 145 5 328 1 817 
I - XII 2019 6 891 4 887 2 004 

dynamika 2018 = 
100% 96,4% 91,7% 110,3% 

Programy realizowane przez PUP w Jeleniej Górze ze środków Funduszu Pracy i Unii 
Europejskiej w 2019 roku 

1. Programy dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego  

POWER 

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze w 2019 roku realizował projekt  
pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jeleniogórskim (IV)” 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020), 
Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych 
pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane 
z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Okres realizacji projektu: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 
Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób poniżej 30 roku życia pozostających 
bez pracy w powiecie jeleniogórskim i mieście Jelenia Góra. Udzielono wsparcia 186 osobom 
w wieku od 18 do 29 roku życia, zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze, 
w tym w szczególności osób bez pracy, które należały do kategorii NEET (są to osoby bezrobotne, 
które nie uczą się w systemie stacjonarnym oraz nie brały udziału w ostatnich 4 tygodniach przed 
przystąpieniem do projektu w szkoleniach finansowanych ze środków publicznych). 
Projekt realizowany był zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. 
W ramach projektu realizowane były następujące formy wsparcia: 

• poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy – skorzystało 186 osób, 
• staże – skorzystały 34 osoby, 
• szkolenia – skorzystały 2 osoby, 
• prace interwencyjne – skorzystało 8 osób, 
• bon na zasiedlenie – skorzystały 62 osoby,  
• refundowanie pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy 

dla skierowanych bezrobotnych – skorzystało 18 osób, 
• dotacje na podjęcie działalności gospodarczej – skorzystały 62 osoby. 

 
Wartość projektu wynosiła 2.340.000,00 zł. Wydano 2.335.027,73 zł. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze w 2019 roku realizował w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (RPO WD 
2014-2020), Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy, 
projekt pn.: „Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia z powiatu jeleniogórskiego i Jeleniej 
Góry 2019”.  
Okres realizacji projektu: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 
Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób od 30 roku życia pozostających bez 
pracy w powiecie jeleniogórskim i mieście Jelenia Góra. 
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W ramach projektu wsparciem objęto 162 osoby po 30 roku życia, zarejestrowane w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze, kwalifikujące się do udziału w projekcie, zwłaszcza znajdujących 
się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, osoby 
z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach.  
Ponieważ na obszarze realizacji projektu w miejscowościach: Kowary, Karpacz, Szklarska Poręba, 
Podgórzyn, Piechowice, Jelenia Góra oraz gminach: Mysłakowice i Janowice Wielkie, zostały 
uchwalone i pozytywnie zweryfikowane Lokalne Programy Rewitalizacji, pierwszeństwo udziału 
w projekcie miały osoby zamieszkałe na obszarach objętych rewitalizacją - zgodnie z kryterium 
dostępu projektu.  
Projekt realizowany był zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. 
W ramach projektu realizowane były następujące formy wsparcia: 

• poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy – skorzystały 162 osoby, 
• staże – skorzystało 36 osób, 
• dotacje na podjęcie działalności gospodarczej – skorzystały 62 osoby, 
• prace interwencyjne – skorzystały 34 osoby, 
• refundowanie pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla 

skierowanych bezrobotnych – skorzystało 30 osób. 
Wartość projektu wynosiła 2.170.100,00 zł. Wydano 2.129.742,27 zł. 

2. Programy specjalne 

„Droga do aktywności”  

Program specjalny „Droga do aktywności”, adresowany do osób zarejestrowanych w PUP, 
będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, był realizowany od lutego do końca grudnia 
2019 roku, a finansowany z limitu Funduszu Pracy przyznanego algorytmem. Celem programu była 
aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy opiekunów osób 
niepełnosprawnych, pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy – spełniających wymogi 
zawarte w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zarejestrowanych 
w PUP w Jeleniej Górze. 
Do końca 2019 roku zaktywizowano 52 osoby poprzez: 
• poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy - 52 osoby, 
• staże – 28 osób, 
• uzyskanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 1 osoba,  
• refundację doposażenia lub wyposażenia 23 stanowisk pracy. 

W programie przewidziano również specyficzne elementy wspierające zatrudnienie (SEWZ) 
w formie warsztatów readaptacyjnych oraz wsparcia mobilności. 
 Wartość projektu to 637.570,00 złotych. Wydano 637.570,00 zł. 

„Twoja przyszłość zależy od ciebie”  

Program specjalny „Twoja przyszłość zależy od ciebie” skierowany był do osób zarejestrowanych 
w PUP, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.  
Niniejszy program specjalny, finansowany z rezerwy ministra, realizowany był od marca 2019 r. 
do grudnia 2019 r.  
Celem programu była aktywizacja zawodowa i doprowadzenie do stabilnego zatrudnienia osób 
bezrobotnych i poszukujących pracy, spełniających wymogi zawarte w art. 49 ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy poprzez: 
• poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy – 39 osób, 
• staże – 22 osoby,  
• refundację doposażenia lub wyposażenia 17 stanowisk pracy. 

W programie przewidziano również specyficzne elementy wspierające zatrudnienie (SEWZ) 
w formie treningu kompetencji społecznych oraz wsparcia mobilności. 
Wartość projektu to 500.000,00 zł. Wydano 500.000,00 zł. 
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3. Refundacja części wynagrodzeń oraz składek osób do 30 roku życia – program „Praca dla 

młodych” 

W 2019 r., na podstawie umów wcześniej zawartych, zatrudnienie w ramach rotacji znalazło 7 osób 
bezrobotnych do 30 roku życia, w tym: 
• z Jeleniej Góry 6 osób, 
• z powiatu jeleniogórskiego 1 osób. 

 

„Praca dla młodych” PUP Jelenia Góra powiat 
jeleniogórski 

I – XII 2018 rok 39 25 14 

I – XII 2019 rok 7 6 1 

6.19. Ochrona Praw Konsumentów  
Realizacja zadań– Powiatowy Rzecznik Konsumentów. 

W 2019 roku Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Jeleniej Górze udzielił konsumentom łącznie 
521 porad prawnych. Rzecznik występował do przedsiębiorców w 46 sprawach, w tym 17 wystąpień 
dotyczyło problemów wynikających z realizacji usług, 29 wystąpień wiązało się z umowami 
sprzedaży, w tym 18 wystąpień dotyczyło problemów związanych z umowami zwieranymi poza 
lokalem przedsiębiorstwa i na odległość. Z ogólnej liczby 46 wystąpień - 15, co stanowi 32,61 % 
doprowadziło do pozytywnego dla konsumentów rozstrzygnięcia, a w 20 sprawach, co stanowi 
43,48 % nie osiągnięto porozumienia stron. Natomiast 11 spraw jest jeszcze w toku co stanowi 
23,91 % ogółu. Konsumentom, którzy dochodzili roszczeń na drodze sądowej, Rzecznik 
przygotowywał pozwy i inne pisma procesowe. Na każdym etapie sprawy konsumenci mogli 
konsultować swoje działania z Rzecznikiem. Podczas udzielania porad Rzecznik apelował 
do konsumentów, że zarówno w przypadku dokonywania przez nich zakupów towarów, jak 
i zawierania umów dotyczących świadczenia usług, powinni podejmować decyzje po analizie 
złożonych ofert. W ramach informacji prawnej konsumenci byli zawiadamiani o zmianach 
w przepisach, z którymi mogliby się zetknąć na co dzień. Ponadto w ramach możliwości 
rozprowadzane były materiały informacyjne dostarczone przez podmioty odpowiedzialne 
za ochronę praw konsumentów tj. ulotki i plakaty. W przypadkach zgłaszania przez przedsiębiorców 
praktyk naruszających interesy konsumentów, wskazywał przedsiębiorcom możliwości działania 
mające na celu ochronę konsumentów. We wskazanym okresie przekazywał również informacje 
dotyczące praw konsumentów poprzez wystąpienia medialne oraz prowadzenie zajęć edukacyjnych. 
Dwukrotnie 25 lutego 2019 roku oraz 7 maja 2019 roku Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
występował na spotkaniach w Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze dotyczących zagadnień 
składania reklamacji na podstawie przepisów o rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jak i gwarancji 
oraz zasad składania oświadczeń o odstąpieniu od umowy. Ponadto Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów w dniu 3 kwietnia 2019 r. poprowadził organizowany przez Katedrę Zarządzania 
Jakością i Środowiskiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu filia w Jeleniej Górze 
wykład dla studentów w zakresie ochrony praw konsumentów. Podobnie jak w latach ubiegłych, 
w 2019 r. Rzecznik utrzymywał współpracę z właściwą miejscowo Delegaturą Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów oraz innymi instytucjami w zakresie ochrony konsumentów również 
poprzez spotkania informacyjne. W dniu 15 maja 2019r. w siedzibie Starostwa Powiatowego 
we Wrocławiu odbyło się spotkanie Powiatowych i Miejskich Rzeczników Konsumentów 
z Województw Dolnośląskiego i Lubuskiego z Dyrektorem Delegatury Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów we Wrocławiu. Na spotkaniu był poruszany temat nieuczciwych 
praktyk rynkowych, będących przyczyną wszczęć postępowań administracyjnych w sprawie 
naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. W dniu 19 czerwca 2019 roku w Centrum 
Aktywności Społecznej w Podgórzynie Powiatowy Rzecznik Konsumentów rozpoczął cykl 
spotkań, podczas których przedstawia zgromadzonym osobom zasady składania reklamacji, 
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na podstawie przepisów o odpowiedzialności sprzedawcy za sprzedany towar (rękojmia za wady 
fizyczne) oraz na podstawie gwarancji. Ponadto informował jakie są przesłanki uprawniające 
konsumenta do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w przypadku nabycia towaru 
w siedzibie sprzedawcy oraz wskazał na warunki formalne odstąpienia od umowy nabycia towaru 
poza siedzibą przedsiębiorcy albo na odległość, bez podawania przyczyn. Cykl spotkań będzie 
kontynuowany w pozostałych gminach Powiatu Jeleniogórskiego. W dniu 27 listopada 2019 roku 
takie spotkanie odbyło się podczas sesji Rady Gminy Jeżów Sudecki. 
W grudniu 2019 roku (13, 16 i 17 grudnia) w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Mistrzostwa 
Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie oraz Zespole Szkół Technicznych 
i Licealnych w Piechowicach odbyły się lekcje edukacji konsumenckiej podczas 4 godzin 
lekcyjnych w każdej ze szkół. Rzecznik przedstawił uczniom zagadnienia jakimi się zajmuje 
i wskazał w jakich sytuacjach należy się do niego zwrócić o pomoc. Omówił prawa i obowiązki 
konsumentów w zakresie odstąpienia od umowy nabycia towaru poza siedzibą przedsiębiorcy albo 
na odległość, bez podawania przyczyn, z którymi młodzież najczęściej miała do czynienia. Ponadto 
poinformował uczniów w jakich przypadkach można złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy 
w przypadku nabycia towaru w siedzibie sprzedawcy oraz wskazał zasady składania reklamacji, 
na podstawie przepisów o odpowiedzialności sprzedawcy za sprzedany towar (rękojmia za wady 
fizyczne) oraz na podstawie gwarancji. 

6.20.  Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna  
Realizacja zadań – Wydział Rozwoju i Obsługi Technicznej. 

Nieodpłatną pomoc prawną w 2019 r. zorganizowano we współdziałaniu z Burmistrzami 
Miast: Karpacza, Kowar i Szklarskiej Poręby oraz Wójtami Gmin: Janowice Wielkie, Mysłakowice 
i Stara Kamienica. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej były czynne w dni robocze, przez co 
najmniej 4 godzinny dziennie. W Kowarach punkt był czynny codziennie, a w Janowicach Wielkich 
raz w tygodniu, a w pozostałych miejscowościach dwa razy. W związku z tym, że nie wszystkie 
samorządy naszego powiatu udostępniły lokale na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej 
udzielano jej, raz w tygodniu, w budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy 
ul. Podchorążych 15. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielali w Kowarach radcowie prawni 
wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Wałbrzychu i adwokaci wskazani przez 
Okręgową Radę Adwokacką w Wałbrzychu. W pozostałych miejscowościach bezpłatnych porad 
prawnych udzielali adwokaci i radcowie prawni wskazani przez organizację pozarządową, 
wyłonioną w otwartym konkursie zorganizowanym przez Zarząd Powiatu. Ogółem w 2019 r. 
udzielono 502 bezpłatne porady prawne. Zadanie to, należące do administracji rządowej, było 
finansowane w całości z dotacji celowej budżetu państwa. 

6.21. Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 
administracyjnych  

Realizacja zadań - Wydział Rozwoju i Obsługi Technicznej oraz Biuro Informatyki. 
Wydziału Rozwoju i Obsługi Technicznej wykonuje ciągłe działania związane z należytym 

i zgodnym z przepisami prawa - utrzymaniem obiektów administracyjno-biurowych Starostwa 
Powiatowego w Jeleniej Górze, a zlokalizowanych przy ul. J. Kochanowskiego 10 oraz 
przy ul. Podchorążych 15, w tym przeglądy wynikające z ustawy - Prawo budowlane.  

6.22. Obronność  
Realizacja zadań – Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych 
Powiat Jeleniogórski zgodnie z Planem szkolenia obronnego na 2019 r. w dniu 14 listopada 

przeprowadził szkolenie oraz trening akcji kurierskiej.  
W dniach 12-13 listopada 2019r. w ramach sprawdzenia mobilizacji sił zbrojnych odbyła się 

na terenie województwa dolnośląskiego akcja kurierska administracji publicznej, która polegała 
na fizycznym dostarczeniu karty powołania dla osób posiadających przydział mobilizacyjny. 
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6.23. Promocja Powiatu 
Realizacja zadań - Wydział Promocji, Kultury i Sportu. 
Porozumienie dotyczące współpracy z gminami powiatu i miastem Jelenia Góra. 

W dniu 30 stycznia 2019 roku odbyło się uroczyste podpisanie Porozumienia w sprawie 
wzajemnej współpracy w zakresie wspólnej promocji turystycznej. Przedmiotem tego Porozumienia 
jest określenie szczegółowych warunków realizowania zadań bieżących w zakresie wspólnej 
promocji Gmin oraz Powiatu Jeleniogórskiego w latach 2019-2023. Wspólne działania obejmują 
m.in. udział w targach i giełdach turystycznych oraz działania na rzecz promocji regionu poprzez 
działania medialne, wydawnictwa oraz publikacje w internecie. 

Wykaz sygnatariuszy porozumienia na rok 2019. 
Gmina /Miasto Kwota 
Szklarska Poręba 10.000 zł 

Karpacz 10.000 zł 
Mysłakowice  5.000 zł 
Jeżów Sudecki  2.500 zł 
Kowary  5.000 zł 
Piechowice  8.000 zł 
Podgórzyn  8.000 zł 
Stara Kamienica  2.000 zł 
Janowice Wielkie  3.500 zł 

Powiat Jeleniogórski przeznaczył w ramach Porozumienia 10 000,00 zł. Ogółem wkład gmin 
wyniósł 54 000,00 zł. 
W ramach Porozumienia promowano region podczas następujących wydarzeń: w dniach 28.02 – 
01.03.2019 r. podczas XI Międzynarodowych Targów Turystyki i Czasu Wolnego we Wrocławiu. 
Obsługa stoiska promocyjnego – Powiat Jeleniogórski; w dniach 17-19 maja 2019 r. promocja 
regionu Karkonoszy na Targach w Chorzowie. Obsługa stoiska promocyjnego – Powiat 
Jeleniogórski; w dniach 26 - 27 października br. prezentacja Karkonoszy podczas „Snow Expo" 
na Stadionie Narodowym w Warszawie - obsługa stoiska promocyjnego przez Miasto Szklarska 
Poręba i Miasto Karpacz. 
Przedsięwzięcia zrealizowane w ramach Porozumienia: 

1) wykonano 1900 sztuk toreb papierowych z logotypem Marki Karkonosze; 
2) wykonano 60 sztuk naklejek z laminatem loga Marki Karkonosze; 
3) opracowano i wydano 20.000 egzemplarzy Informatora Turystycznego Karkonosze; 
4) dostosowano stronę visitkarkonosze.com do wyświetlania Open Street Maps; 
5)  zaktualizowano oprogramowanie systemu Android w aplikacji visitkakonosze.com; 
6)  zakupiono albumy: „Zatęsknij za Karkonoszami” i „Karkonosze Góry Izerskie”; 
7)  wykonano 3 sztuki Winderów z logotypem Marki Karkonosze; 
8)  wykonano siatki reklamowe na World Travel Show w Nadarzynie; 
9)  wydrukowano 1700 egzemplarzy trzech wersji językowych Przewodnika Karkonosz;. 
10) kontynuowano działania na rzecz wizerunku regionu Karkonosze pod nazwą "Marka 

Karkonosze" poprzez promocję w mediach społecznościowych (Facebook) oraz na stronie 
internetowej visitkarkonosze.com. 

Promocja marki Karkonosze na portalu społecznościowym jest jednym z trzech elementów 
działań promocyjnych w Internecie. Pozostałe dwa prowadzone są na stronie visitkarkonosze.com 
oraz równolegle w aplikacji „Karkonosze”. Oznacza to, że wszelkie zmiany dokonywane na stronie 
visitkarkonosze.com automatycznie odnotowywane są w aplikacji. Gminy i miasta mają możliwość 
dodawania informacji na stronie visitkarkonosze.com dlatego najważniejsze wiadomości 
o wydarzeniach w naszym regionie są uzupełniane na bieżąco. Ponadto podpisano list intencyjny 
o współpracy z Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz umowę o współpracy 
z Karkonoskim Parkiem Narodowym mającą na celu: 

1) podniesienie świadomości ekologicznej, poprawę kultury zwiedzania, uwrażliwienie 
mieszkańców Powiatu Jeleniogórskiego i odwiedzjących turystów na potrzeby ochrony 
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przyrody, włączając w to szeroką akceptację zmian obszarowych różnych form ochrony 
przyrody, 

2) szerzenie wiedzy o walorach przyrodniczych, kulturowych i turystycznych,  
3) ochronę unikatowych ekosystemów w celu ich zachowania w możliwie nienaruszonym 

stanie dla następnych pokoleń, 
4) uzyskanie pełnej akceptacji społecznej dla potrzeb ochrony przyrody, 
5) udostępnianie dla turystyki w możliwym zakresie terenów przyrodniczo cennych, w tym dla 

osób niepełnosprawnych, 
6) promocję Powiatu Jeleniogórskiego zarówno w kraju jak i za granicą, w tym działania 

na rzecz promocji marki „Karkonosze”, 
7) wspólne przygotowywanie i realizację projektów, wydawnictw i imprez popularyzujących 

Powiat Jeleniogórski i Karkonoski Park Narodowy. 
Prezentacje oferty turystyczno-kulturalnej powiatu jeleniogórskiego na targach: 

• Międzynarodowe Targi Turystyki i czasu wolnego we Wrocławiu, 1-3.03.2019 r., 
• Targi Ruchu Turystycznego INFOTOUR w Hradec Králové, 8-9.03.2019 r., 
• Targi Ruchu Turystycznego Euroregion Tour w Jabloncu nad Nysą, 15-16.03.2019 r., 
• Międzynarodowe Targi Konsumenckie–Euregio Wirtschaftschau Aachen, 22-23.03.2019 r., 
• Targi „Kruche Piękno" Jablonec nad Nisou, 08.-10.08.2019 r., 
• Międzynarodowe Targi Turystyki Weekendowej - Atrakcje Regionów w Chorzowie, 

17- 19.05.2019 r.  
Starosta Jeleniogórski co roku nagradza osoby i podmioty, które w szczególny sposób 

przyczyniają się do rozwoju turystyki i naszego regionu. Kapituła przyznała nagrody „Liczyrzepy 
2019” za osiągnięcia w kategoriach: 

1) najlepszy obiekt hotelarsko-turystyczny,  
2) najefektywniejsza promocja, 
3) najlepsza promocja regionu,  
4) najlepszy produkt turystyczny,  
5) za całokształt działalności,  
6) za kreatywność służącą budowaniu atrakcyjnego wizerunku gminy przyjaznej turystyce 

w powiecie jeleniogórskim. 

Laureaci Nagród Liczyrzepy 2019  
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W dniu 8 października 2019 r. w trakcie Karkonoskich Spotkań Turystycznych organizowanych 
w ramach Światowych Dni Turystyki, nagrody „Liczyrzepy 2019” otrzymali: 

1) Zamek Karpniki • Schloss Fischbach - „Najlepszy Obiekt Hotelarsko-Turystyczny”; 
2) Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach za Festiwal Zespołów Ludowych 

i Folklorystycznych „Najefektywniejsza Promocja”; 
3) MOKSIAL w Szklarskiej Porębie za Letni Festiwal Sztuki ArtSkwer - „Najlepszy Produkt 

Turystyczny”; 
4) Dolnośląski Zespół Szkół w Karpaczu - „Promocja Regionu”; 
5) Edward Dudek Wójt Gminy Jeżów Sudecki - „Za kreatywność Służąca Budowaniu 

Atrakcyjnego Wizerunku Gminy Przyjaznej Turystyce”; 
6) Bernard Utrata – za „Całokształt Działalności na rzecz Turystyki”; 
7) Nagroda Specjalna za wkład pracy na rzecz regionu jeleniogórskiego - Dolnośląski Zespół 

Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra. 

6.24. Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie  
Realizacja zadań - Wydział Organizacyjny, Wydział Promocji, Kultury i Sportu oraz 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 
Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami w 2019 roku przyjęty został uchwałą Nr LI/265/2018 Rady Powiatu 
Jeleniogórskiego z dnia 26 października 2018 r. 

W powiecie jeleniogórskim na dzień 31.12.2019 r. zarejestrowanych było 284 organizacji 
pozarządowych, w tym m.in.: 44 stowarzyszenia kultury fizycznej, 53 fundacje, 29 Ochotniczych 
Straży Pożarnych, 20 terenowych jednostek organizacji ogólnopolskich oraz 7 stowarzyszeń 
zwykłych. Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych w ciągu roku ulegała zmianom. 
Zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych odbywało się głównie w trybie konkursowym. 
Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego ogłosił w 2019 roku otwarte konkursy na realizację zadań 
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego. Na sfinansowanie realizacji zadań publicznych poprzez współpracę 
z organizacjami pozarządowymi Powiat przeznaczył, wzorem lat ubiegłych ok. 3 % budżetu. 
W minionym roku wykonano z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi niżej 
wymienione działania: 

1) przeprowadzono konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
w zakresie opracowania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami celem realizacji zadań publicznych; 

2) na bieżąco prowadzony był wykaz organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie 
Powiatu Jeleniogórskiego, który jest ogólnie dostępny wraz z aktualnym Programem 
współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego (powiat.jeleniogorski.sisco.info); 

3) w formie elektronicznej, ogólnodostępnej prowadzony był także rejestr stowarzyszeń 
zwykłych; 

4) informacje o przedsięwzięciach istotnych dla organizacji pozarządowych były umieszczane 
na stronie Starostwa Powiatowego (http://www.powiat.jeleniogorski.pl) lub na portalu 
społecznościowym Powiatu Jeleniogórskiego.  
 

Przedmiot informacji Ilość/kwota 

Liczba skonsultowanych z podmiotami Programu projektów aktów 

normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 

tych podmiotów 

1 

Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań 
publicznych  

4 
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Liczba ofert złożonych przez podmioty Programu do otwartych 

konkursów ofert na realizację zadań publicznych  
30 

Liczba podmiotów Programu, które otrzymały wsparcie finansowe z 

budżetu powiatu lub powierzenie realizacji zadań publicznych (poza 

konkursem, z wyłączeniem środków PFRON) 

8 

Liczba podmiotów Programu, które otrzymały dofinansowanie 

z budżetu powiatu na realizację zadań publicznych (konkurs) 
18 

Wysokość środków przekazanych podmiotom Programu 

na realizację zadań publicznych w 2019 roku  

3 009 286,64 zł w tym kwoty:  

566 587,00 zł - przekazana ze 

środków PFRON, 

126 060,00 zł - dotacja celowa - 

Uroczyste otwarcie Festiwalu przez Starostę Jeleniogórskiego  

 
1.24 Współpraca partnerska 

Współpraca z powiatem Bamberg (Niemcy) 

W dniach 3-5 maja 2019 roku delegacja Powiatu Jeleniogórskiego, w skład której wchodzili radni 
powiatowi, grupa folklorystyczna „Karkonosze” i reprezentacja sportowa mężczyzn w biegach, 
przebywała z oficjalną wizytą w partnerskim powiecie Bamberg (Frankonia, Niemcy). Celem 
wizyty u naszego niemieckiego partnera był udział reprezentacji Powiatu Jeleniogórskiego 
w Międzynarodowym Biegu Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, którego trasa 
przebiegała ulicami starego miasta w Bambergu. Również w festynie folklorystycznym 
„Trachtenmarkt”, który poświęcony był tradycjom wykonywania i noszenia regionalnych strojów 
ludowych oraz utrzymywaniu tej tradycji na co dzień i od święta.  
W dniu 5 maja trzyosobowa reprezentacja mężczyzn w biegach wzięła udział w biegu ulicznym na 
dystansie 10,9 km. W biegu tym wzięło udział około 2 tys. zawodników z całej Europy a także 
z Afryki (Kenia). Najlepszy z naszych zawodników Krzysztof Tschirsch wywalczył 5 miejsce 
w tym biegu a pozostali przybiegli w pierwszej grupie biegaczy, która dotarła na metę. Wysokie 
lokaty w klasyfikacji generalnej naszych biegaczy z Karkonosz Running Team były dla strony 
niemieckiej po raz kolejny dowodem bardzo wysokiego poziomu sportowego zawodników 
z Powiatu Jeleniogórskiego. Należałoby zaznaczyć, iż Bieg UNESCO w Bambergu należy do elity 
masowych biegów ulicznych w Europie i co dwa lata sprowadza do stolicy Górnej Frankonii około 
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11.000 uczestników i około 50.000 gości z Europy chcących dopingować sportowców. Każdego 
dnia wizyty towarzyszyli naszej delegacji przedstawiciele samorządów powiatowego i miasta 
Bamberg na czele ze Starostą Powiatu Bamberg Johannem Kalbem.  

Reprezentant Powiatu Jeleniogórskiego Krzysztof Tschirsch tuż przed metą (V miejsce)  

 

W dniach 20-22.09.2019 r. Powiat Jeleniogórski reprezentowany przez Starostę Jeleniogórskiego 
Krzysztofa Wiśniewskiego, Członka Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Artura Smolarka, 
przedstawicieli folkloru, producentów regionalnych, gastronomów i radnych powiatowych 
prezentowali kulturę, specjalności kulinarne i folklor naszego regionu podczas Międzynarodowego 
Tygodnia i Święta Dożynek w partnerskim Powiecie Bamberg (Bayern). W dniu 20.09.2019r. 
Starosta Jeleniogórski wspólnie ze Starostą Bambergu podczas uroczystej gali otwarcia 
Międzynarodowego Tygodnia w Powiecie Bamberg wręczył stypendia dla dwóch studentek 
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej na Uniwersytecie w Bambergu. Nasza reprezentacja 
wzięła udział w dużym pochodzie dożynkowym oglądanym przez ponad 5 000 mieszkańców 
regionu Bamberg. Dożynki powiatowe odwiedziło ponad 30 000 osób. 

W dniach 4-6.10.2019 r. Starosta Powiatu Bamberg Johann Kalb pełniący także funkcję 
Przewodniczącego Rady Powiatu Bamberg na czele grupy Radnych z Powiatu Bamberg oraz Renate 
Kühhorn dyrektor ds. kultury i sportu wzięli udział w „Karkonoskich Spotkaniach Turystycznych 
2019”, uroczystości wręczania nagród Starosty Jeleniogórskiego „Liczyrzepy 2019” oraz spotkaniu Rad 
Powiatów Bamberg i Jeleniogórskiego w grupach tematycznych, które odbyły się w dniu 5.10.2019 r. 
w „Pałacu na Wodzie” w Staniszowie. 

W dniach 5-8.12.2019r. przebywała na terenie naszego powiatu, jak corocznie, z wizytą 
przedświąteczną przedstawicielka Starostwa Powiatowego w Bambergu dyrektor ds. kultury 
i sportu Pani Renate Kühhorn. Przedstawicielka Powiatu Bamberg przywiozła dary i środki 
pieniężne dla naszego Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie i Polskiego Czerwonego Krzyża 
w Jeleniej Górze. 
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Współpraca z Regionem Miast Aachen (Niemcy) 

Targi Euregio Wirtschaftsschau Aachen 

W ramach wieloletniej współpracy Powiatu Jeleniogórskiego i Regionu Miast Aachen (Północna 
Nadrenia-Westfalia) w dniach 22-23 marca 2019 r. Powiat Jeleniogórski prezentował swoją ofertę 
na międzynarodowych targach konsumenckich Euregion Wirtschaftsschau Aachen 2019. Po raz 
drugi oferta naszego regionu została rozbudowana o prezentację wyrobów regionalnych 
oznakowanych marką regionalną. Od 2017 roku powiat jeleniogórski wspólnie z LGD „Partnerstwo 
Ducha Gór” są partnerami w projekcie realizowanym w programie LEADER razem z Regionem 
Miast Aachen i Stowarzyszeniem „Eifel”, którego tematyką jest promocja i wykorzystanie marek 
regionalnych w celu intensyfikacji rozwoju regionu. Oferta naszego Powiatu cieszyła się bardzo 
dużym zainteresowaniem zarówno gości jak i przedstawicieli mediów lokalnych. Sukcesywna 
prezentacja naszych produktów regionalnych oraz strategii wdrażania marki regionalnej 
Karkonoszy będzie miała miejsce podczas realizacji zadań zawartych we wspólnym projekcie 
pn. „Znaczenie i wartość marki regionalnej dla marketingu turystycznego i budowy 
identyfikacyjnego wizerunku regionu”. Według źródeł udostępnionych przez organizatorów targi 
Euregio Wirtschaftsschau Aachen 2019, na powierzchni ponad 20 000 m2 prezentowało się ponad 
300 wystawców z kilku krajów europejskich i odwiedziło je około 20.000 gości. Podczas pobytu 
delegacji omówiono również tematy do dalszej współpracy z Regionem Miast Aachen 
ze szczególnym uwzględnieniem aktywnej wymiany spotkań młodzieży, praktyki zawodowe, 
prezentacje kulturalne i turystyczne, a także wspólne przygotowanie projektów w celu 
zintensyfikowania wymiany pomiędzy partnerami. Zwrócono również uwagę, że w 2020 roku 
obchodzić będziemy 30-lecie oficjalnego partnerstwa pomiędzy naszymi regionami, które 
podpisano 28.03.1990 r. przez byłe Województwo Jeleniogórskie, a kontynuowane przez Powiat 
Jeleniogórski. Partnerstwo to należy do najstarszych w Europie i jest przykładem bardzo dobrej 
wieloletniej współpracy pomiędzy regionami.  

W dniach 4-6.10.2019 r. przedstawiciel Regionu Miast Aachen pani Susanne Lauffs wzięła udział 
w „Karkonoskich Spotkaniach Turystycznych” oraz uroczystości wręczania nagród Starosty 
Jeleniogórskiego „Liczyrzepy 2019”, które odbyły się w „Pałacu na Wodzie” w Staniszowie.  

W dniach 5-8.12.2019 r. przebywała na terenie naszego powiatu jak corocznie z wizytą 
przedświąteczną delegacja Regionu Miast Aachen, w skład której wchodzili przedstawiciele 
Starostwa Powiatowego w Aachen, Rady Partnerstwa Regionu Miast Aachen i Niemieckiego 
Czerwonego Krzyża. Delegacja z Aachen przywiozła dary i środki pieniężne dla naszego Domu 
Dziecka w Szklarskiej Porębie i Polskiego Czerwonego Krzyża w Jeleniej Górze. 

Współpraca z regionem miast Aachen owocuje także corocznymi przyjazdami grup mieszkańców 
z partnerskiego powiatu, mającymi na celu poznanie powiatu jeleniogórskiego podczas  
5-6 dniowych pobytów w naszym regionie. W 2019 roku wizyta obywatelska z Regionu Miast 
Aachen w Powiecie Jeleniogórskim miała miejsce w dniach 20-26.10.2019 r.  

Współpraca z miastem Jablonec nad Nysą (Czechy) 
Międzynarodowe Targi Turystyczne Euroregion Tour 2019 w Jabloncu nad Nysą  
W dniach 15-16 marca 2019 r. Powiat Jeleniogórski uczestniczył w IX edycji Targów Ruchu 
Turystycznego Eruregion Tour 2019 w Jabloncu nad Nisou (Czechy). W targach wzięło udział 
100 wystawców min. z Polski, Czech i Niemiec, którzy zaprezentowali swoje regiony, w tym 
produkty regionalne i atrakcje turystyczne.  

Tematem przewodnim towarzyszącym targom była turystyka aktywna i rodzinna w sezonie 
letnim i zimowym. Wystawcy promowali szlaki rowerowe i piesze po czeskich krainach a Powiat 
Jeleniogórski promował trasy rowerowe i pisze po polskiej stronie Karkonoszy. Inspiracje 
do podróżowania odwiedzający mogli czerpać z prezentacji wystawców oraz partnerów miasta 



Raport o stanie Powiatu Jeleniogórskiego za rok 2019  

S t r o n a | 58 z 65 

Jablonec nad Nysą obok Bautzen, Zwickau, Jeleniej Góry. Odwiedzający stoisko promocyjne 
Karkonoszy najczęściej poszukiwali map regionu, szczególnie tych ze szlakami pieszymi 
i rowerowymi. Ponadto dużym zainteresowaniem cieszyły się także mapy tras narciarskich 
(zjazdowych i biegowych) po polskiej stronie Karkonoszy. Często pojawiały się również pytania 
o nowe atrakcje turystyczne i bazę noclegową regionu Karkonoszy. 

XIX edycja Targów Ruchu Turystycznego Euroregion Tour 2019 w Jabloncu nad Nisou.  
Starosta Jeleniogórski z Marianem Piaseckim - właścicielem Parku Miniatur Zabytków  

Dolnego Śląska w Kowarach 

 
Na stoisku promocyjnym znalazły się takie materiały jak: Przewodnik Turystyczny o Karkonoszach, 
Informator Turystyczny, gazetka Karkonosze, mapy tras rowerowych, pieszych oraz narciarskich, 
ulotki i informatory z gmin powiatu oraz materiały dostarczone przez Karkonoski Park Narodowy 
jak również bardzo dobrze przygotowane wydawnictwa promocyjne z gmin Powiatu 
Jeleniogórskiego. 

Wystawa szkła i biżuterii „Kruche Piękno”  

W ramach współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim i Jabloncem nad Nisou 
w Czechach, nasz powiat w dniach 8-10 sierpnia 2019 r. prezentował swoją ofertę turystyczno-
kulturalną podczas Międzynarodowych Targów Szkła i Biżuterii "Kruche Piękno 2019" w Jabloncu.  

Międzynarodowe Targi Szkła i Biżuterii „Kruche Piękno 2019” 

Systematycznie zwiększająca się liczba turystów z Czech odwiedzających nasz powiat powoduje 
duże zainteresowanie naszych sąsiadów możliwością spędzania wolnego czasu w Polskich 
Karkonoszach. Targi Szkła i Biżuterii były bardzo dobrą okazją do zaprezentowania naszej oferty 
w Czechach. Podczas targów Kruche Piękno swoje wyroby prezentowało ponad 50 producentów 
z Czech. Organizatorzy informowali o około 13 tysiącach odwiedzających targi. Elementem 
imprezy były codzienne pokazy mody znanych czeskich projektantów mody i biżuterii. Wydarzenie 
przyciągnęło do Jablonca także wysublimowaną klientelę, co zwiększyło jej prestiż. Targi są także 
propozycją, dającą możliwość wypadu do Czech dla zainteresowanych mieszkańców Powiatu 
Jeleniogórskiego. Z Jeleniej Góry do Jablonca nad Nisou jedzie się tylko 1 godz. 20 min. 
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Uroczyste otwarcie Międzynarodowych Targów Szkła i Biżuterii „Kruche Piękno 2019” 

 
Powiat Jeleniogórski pogłębia współpracę ze swoimi partnerami zagranicznymi sukcesywnie 

i zawsze kierując się potrzebami mieszkańców regionu. 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. Przykładami przedsięwzięć 
w wybranych potrzebnych tematach jest np. przygotowany i zrealizowany przez Powiat wspólnie 
z partnerem zagranicznym Marketing Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH z Bautzen 
w 2018 i 2019 roku mikroprojekt/ studium: „Pücklera sny o ogrodach – opracowanie i promocja 
transgranicznej trasy turystycznej”. Studium przygotowane przez specjalistów z polskiej 
i niemieckiej strony stanowiące zestawienie wszystkich obiektów zabytkowych w obszarze 
od Łużyc Górnych po Karkonosze mające służyć jako baza do późniejszych większych projektów 
dotyczących dziedzictwa kulturowego. Trzeba także dodać, iż partnerami naszego 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, gospodarki i wymiany młodzieży. 

7. Współpraca z innymi podmiotami 
Związek Powiatów Polskich; 

Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego; 
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Celem Związku jest: 
1) tworzenie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków oraz pozyskiwanie danych 

ewidencji budynków i lokali; 
2) przekształcenie analogowej mapy zasadniczej do numerycznej obiektowej mapy 

zasadniczej; 
3) założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT); 
4) informatyzacja zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w obszarach 

wskazanych przez Powiaty będące członkami Związku. 

Związek Gmin Karkonoskich: 

Celem powołanego Związku jest głównie podejmowanie wspólnych działań w zakresie: 
1) ochrony wód, ziemi i powietrza oraz krajobrazu, będących bazą dla rekreacji i turystyki 

krajowej i zagranicznej, 
2) ukierunkowania rozwoju gospodarczego tych terenów w oparciu o naturalne walory 

przyrodnicze, 
3) wymiany doświadczeń w zakresie realizacji zadań komunalnych. 

Region Miast Aachen; 

Stoisko Powiatu Jeleniogórskiego podczas targów konsumenckich Euregion Wirtschaftsschau Aachen 2019 

 

Powiat Wolsztyński; 

Dożynki w powiecie wolsztyńskim 
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Powiat Bamberg; 

Spotkanie po Międzynarodowym Biegu Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO 

 
Miasto Jablonec nad Nisou; 

Promocja Powiatu Jeleniogórskiego na stoisku w Eurocentrum w Jabloncu 

 
W dniu 20 sierpnia 2019 r. Powiat Jeleniogórski gościł oficjalną delegację z miasta i regionu 

Liaoyang z Chin. Wśród przybyłych gości byli: Mia Liyang – Przedstawiciel władzy miasta 
Liaoyang Zastępca Burmistrza, Li Enzhuang – Kierownik Centrum obsługi współpracy 
gospodarczej miasta Liaoyang, Ton Enfan – Przedstawiciel władzy miasta Liaoyang, okręg Baita 
(kierownik okręgu), Cui Anyong – Przedstawiciel władzy miasta Liaoyang, okręg Taizihe 
(kierownik okręgu), Zhao He – Izba handlowa miasta Liaoyang (Zastępca Kierownika działu). 
Spotkanie odbyło się w Transgranicznym Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa 
Powiatowego. Goście uczestniczyli w spotkaniu z przedsiębiorcami i samorządowcami z Powiatu 
Jeleniogórskiego. Chińskich delegatów przywitał Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego pod 
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przewodnictwem Starosty Krzysztofa Wiśniewskiego oraz Przewodniczący Rady Powiatu 
Jeleniogórskiego Eugeniusz Kleśta. Delegacji zaprezentowano film o Powiecie Jeleniogórskim. 
Strona polska przedstawiła gościom strukturę samorządową Powiatu Jeleniogórskiego, kulturę 
regionu oraz działania w obszarze gospodarczym. Celem wizyty było przede wszystkim 
przedstawienie prezentacji turystyczno-produkcyjnych, które miały służyć przybliżeniu wizerunku 
obu regionów, poruszono również temat szeroko rozumianej współpracy zarówno gospodarczej jak 
i turystyczno-kulturalnej. Delegaci z Chin współpracują z firmą Dr. Schneider Automotive Polska 
w Radomierzu, dlatego w spotkaniu również wzięli udział przedstawiciele innych podmiotów 
gospodarczych z naszego regionu, tj.: Tadeusz Zadwórny – Właściciel firmy ARF z Barcinka 
Marcin Musiał – menager Zakładów Szybowcowych w Jeżowie Sudeckim, Mateusz Majewski – 
przedstawiciel firmy Mar-Mat Staniszów, Kurt Lampert – Członek Zarządu Dr. Schneider 
Automotive Polska, Dr. Yubo Wang – Dyrektor Zakładu Dr. Schneider Automotive Parts 
w Liaoyang oraz Jowita Selewska, Asystentka Zarządu Dr. Schneider Automotive Polska.  

Delegacja z miasta i regionu Lioyang (Chiny) 

 
Przewodniczący delegacji chińskiej przekazał informacje o mieście Liaoyang i jego regionie 

uzupełnione pokazem multimedialnym, a także podziękował gospodarzom za ciepłe przyjęcie 
w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze. 

Konwent Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów Regionu Jeleniogórskiego; 

Konwent Powiatów Województwa Dolnośląskiego; 

Dolnośląska Organizacja Turystyczna z siedzibą we Wrocławiu promuje również nasz region 
poprzez tworzenie pozytywnego wizerunku Dolnego Śląska jako krainy wartej odwiedzenia 
i zwiedzenia, regionu atrakcyjnego dla turystów. Główny cel statutowy DOT to wspieranie rozwoju 
turystyki oraz prowadzenie promocji Dolnego Śląska. Realizowany jest on poprzez takie działania 
jak: kreowanie pozytywnego z punktu widzenia turystyki wizerunku regionu w kraju i za granicą; 
organizowanie i rozwijanie działań na rzecz promocji turystycznej Dolnego Śląska i rozwoju 
turystyki; stworzenie zintegrowanego, regionalnego systemu informacji turystycznej; badania 
i analizy ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku; inicjowanie i wspomaganie planów rozwoju 
i modernizacji infrastruktury turystycznej; szkolenia i doskonalenie kadr dla potrzeb turystyki; 
inspirowanie i współudział w tworzeniu lokalnych organizacji turystycznych w gminach 
i powiatach. Na realizację zadań DOT pozyskuje środki z dotacji budżetowych na zadania zlecone, 
przyjmuje zlecenia na działalność promocyjną na rzecz firm branży turystycznej. 
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Dzięki pozyskiwanym funduszom prowadzi działalność promocyjną regionu, uczestniczy 
w krajowych i zagranicznych targach turystycznych, przygotowuje wydawnictwa promocyjne, 
organizuje podróże studyjne dla dziennikarzy lub zagranicznych biur podróży, a także podejmuje 
szeroką działalność szkoleniową i edukacyjną na rzecz doskonalenia kadr dla potrzeb turystyki. 

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Kowarach 

Szpital „Bukowiec” w Kowarach, którego właścicielem jest Spółka EMC Instytut Medyczny S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu 

 
Spółka EMC Instytut Medyczny ma szereg placówek zdrowia na terenie naszego kraju. Dbając 
o dobro pacjentów kieruje się trzema uniwersalnymi wartościami, tj. szacunek, odpowiedzialność 
i praca zespołowa. Skoncentrowana na indywidualnych potrzebach klientów, których traktuje 
z należytym szacunkiem. Ceni współpracowników i podejmując decyzje ponosi ich konsekwencje.  

Euroregion NYSA z siedzibą w Jeleniej Górze; 

Władze Euroregionu NYSA 
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Karkonoski Park Narodowy; 

Jubileusz 60 – lecia Karkonoskiego Parku Narodowego – konferencja pod Honorowym  
Patronatem Ministra Środowiska 

 
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, 

 
Nadleśnictwo Śnieżka w Kowarach: 

Posiedzenie Komisji Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu 
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Załącznik nr 1 do Raportu o stanie Powiatu Jeleniogórskiego za rok 2019 
 

Informacja roczna z wykonania uchwał  
Rady Powiatu Jeleniogórskiego w 2019 roku 

L.p. Uchwała (numer/data 
podjęcia/przedmiot Informacja o wykonaniu 

1.  

IV/23/2019 - 25.01.2019 r. 
w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie porozumienia 

pomiędzy Powiatem 
Jeleniogórskim a Gminą 

Stara Kamie-nica 
dotyczącego założenia 
i prowadzenia szkoły 

publicznej typu Liceum 
Ogólnokształcące dla 

młodzieży 

Rada Gminy w Starej Kamienicy uchwałą Nr L/III/346/2018 z dnia 
15.11.2018 r. wyraziła zamiar utworzenia z dniem 1 września 2019 r. 
czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego w Starej Kamienicy. 
Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe 
utworzenie Liceum w obiekcie Szkoły Podstawowej w Starej 
Kamienicy daje możliwość utworzenia zespołu szkół. Dnia 25.01.2019 
r. pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim, a Gminą Stara Kamienica 
zostało zawarte Porozumienie Nr 12/2019 w sprawie przyjęcia przez 
Gminę Stara Kamienica zadania z zakresu edukacji publicznej, 
należącej do  właściwości Powiatu realizowanego na terenie Gminy 
Stara Kamienica polegającego na utworzeniu i prowadzeniu szkoły 
ponadpodstawowej Liceum Ogólnokształcącego w Starej Kamienicy 
oraz w sprawie wyrażenia zgody przez Powiat Jeleniogórski 
na  założenie i prowadzenie publicznej szkoły typu Liceum 
Ogólnokształcące przez Gminę Stara Kamienica. 
Realizację uchwały zakończono. 

2.  

IV/24/2019 - 25.01.2019 r. 
w sprawie przyjęcia do 

realizacji Strategii rozwoju 
społeczno-gospodarczego 
południowej i zachodniej 
części Dolnego Śląska, 

zwanej „Strategia Rozwoju 
Sudety 2030” 

W grudniu 2017 r. 107 samorządów - gmin i powiatów subregionów 
wałbrzyskiego i jeleniogórskiego podpisało we Wleniu Deklarację 
Sudecką. Sygnatariusze Deklaracji Sudeckiej wyrazili wolę podjęcia 
wspólnych działań zmierzających do poprawy warunków życia 
mieszkańców i szybszego rozwoju gospodarczego tej części Dolnego 
Śląska. Sygnatariusze zobowiązali się do współdziałania przy 
opracowaniu planu modernizacji i rozwoju – zwanego „Strategia 
Rozwoju Sudety 2030”. Zgodnie z podjętą uchwałą Nr XLII/216/2018 
Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie 
przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego 
południowej części Dolnego Śląska „SUDETY 2030”, wyrażona została 
zgoda na partycypowanie Powiatu Jeleniogórskiego w kosztach 
opracowania przedmiotowego dokumentu. Wykonawcą Strategii został 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, z którym Zarząd Powiatu 
Jeleniogórskiego w dniu 8 maja 2018 r. zawarł umowę Nr 83/2018. 
Kwota za wykonanie usługi została podzielona równo na wszystkie 
samorządy i wyniosła 1.122,64 zł netto (1.380,85 zł brutto). W dniu 
24.09.2018 r. na Walnym Zebraniu Sygnatariuszy w wyniku głosowania 
przyjęto i zatwierdzono treść „Strategii Rozwoju Sudety 2030”. Strategia 
jest dokumentem operacyjno-wdrożeniowym, który stanowić będzie 
narzędzie realizacji zaktualizowanej uchwałą Nr L/1790/18 Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 września 2018 r. Strategii 
Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030. Zapisy strategii są zgodne 
również z treścią Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 
2020 (z perspektywą do 2030 r.) oraz aktualizowanej Krajowej Strategii 
Rozwoju Regionalnego 2030. Ostatnim etapem prac nad ww. 
dokumentem było jego przyjęcie do realizacji w drodze uchwały przez 
rady gmin/powiatów, co umożliwi skuteczniejsze ubieganie się o środki 
finansowe z Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej w nowej 
perspektywie finansowej 2021-2027. W dniu 25 stycznia 2019 r. Rada 
Powiatu Jeleniogórskiego uchwałą Nr IV/24/2019 przyjęła do realizacji 
Strategię rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej 
części Dolnego Śląska, zwaną „Strategia Rozwoju Sudety 2030”. Treść 
ww. uchwały została opublikowana na stronie internetowej Powiatu w 
Biuletynie Informacji Publicznej. 
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3.  

IV/25/2019 - 25.01.2019 r. 
w sprawie delegowania 
dwóch radnych powiatu 

do  składu Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku 

Miasta Jeleniej Góry 
i  Powiatu Jeleniogórskiego 

Rada Powiatu Jeleniogórskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku Miasta Jeleniej Góry i Powiatu Jeleniogórskiego wybrała 
dwóch radnych: Pana Grzegorza Rybarczyka i Pana Wojciecha 
Poczynka. 

4.  
IV/26/2019 - 25.01.2019 r. 
w sprawie budżetu powiatu 

jeleniogórskiego na 2019 rok 

Uchwała została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej drogą 
elektroniczną (w systemie Besti@) oraz w wersji papierowej 
niezwłocznie po podpisaniu. Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. 
Woj. Doln. pod poz. 1989 w dniu 22.03.2019 r. 

5.  

IV/27/2019 - 25.01.2019 r. 
w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej 

powiatu jeleniogórskiego 

Uchwała została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej drogą 
elektroniczna (w systemie Besti@). 

6.  

IV/28/2019 - 25.01.2019 r. 
w sprawie uznania się 
za  organ niewłaściwy 
do  rozpatrzenia skargi 

w  przedmiocie 
przewlekłego 

i  biurokratycznego 
załatwiania sprawy przez 

Starostwo Powiatowe 
w  Jeleniej Górze 

Uchwała pismem z dnia 30.01.2019 r., znak: BRP.0711.1.2019 została 
przesłana (za pośrednictwem ePUAP) w dniu 30.01.2019 r. do organu 
nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. Rada Powiatu Jeleniogórskiego 
przyjęła uchwałę bez uwag. 
Realizację uchwały zakończono. 

7.  

IV/29/2019 - 25.01.2019 r. 
w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z działalności 
Komisji Rewizyjnej Rady 
Powiatu Jeleniogórskiego 

w  roku 2018 

Uchwała pismem z dnia 30.01.2019 r., znak: BRP.0711.1.2019 została 
przesłana (za pośrednictwem ePUAP) w dniu 30.01.2019 r.  
do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. Rada Powiatu 
Jeleniogórskiego przyjęła uchwałę bez uwag. 
Realizację uchwały zakończono. 

8.  

V/30/2019 - 28.02.2019 r. 
w sprawie stanowienia 
o kierunkach działania 

Zarządu Powiatu 
Jeleniogórskiego w zakresie 

współpracy dotyczącej 
wspólnej promocji 

w  zakresie kultury fizycznej 
i turystyki, ochrony przyrody 
oraz edukacji ekologicznej 

W celu zintensyfikowania oraz zwiększenia efektywności działań 
promocyjnych dotyczących wspólnej promocji w zakresie kultury 
fizycznej i turystyki, ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej, 
a także zwiększenia zasięgu ich oddziaływania na szeroką promocję 
regionu. Rada Powiatu wyraziła wolę podjęcia przez Powiat współpracy 
z jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji 
rządowej, w tym państwowymi osobami prawnymi oraz organizacjami 
pozarządowymi. 
W II kwartale 2019 roku w ramach realizacji zadania i w odniesieniu 
do porozumienia z Karkonoskim Parkiem Narodowym w dniu 
6 czerwca br. w Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie 
odbyły się obrady komisji z udziałem Radnych Powiatu 
Jeleniogórskiego, miasta Szklarskiej Poręby i przedstawicieli 
Karkonoskiego Parku Narodowego. W trakcie obrad omówiono 
szczegółowo dalsze, wspólne działania dotyczące sukcesywnego 
pogłębiania i intensyfikacji współpracy. W ramach ustaleń, materiały 
promocyjno - edukacyjne KPN znalazły się w ofercie materiałów 
promocyjnych Powiatu Jeleniogórskiego prezentowanych podczas 
Międzynarodowych Targów Turystyki w Chorzowie, w dniach 17-19 
maja 2019 roku. 
W ramach realizacji zadania i w odniesieniu do porozumienia 
z Karkonoskim Parkiem Narodowym w dniu 6 czerwca br. w Centrum 
Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie odbyły się obrady komisji 
z udziałem Radnych Powiatu Jeleniogórskiego, miasta Szklarskiej 
Poręby i przedstawicieli Karkonoskiego Parku Narodowego. W trakcie 
obrad omówiono szczegółowo dalsze, wspólne działania dotyczące 
sukcesywnego pogłębiania i intensyfikacji współpracy. W III kwartale 
2019 roku, w ramach ustaleń, materiały promocyjno - edukacyjne KPN 
znalazły się w ofercie materiałów promocyjnych Powiatu 
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Jeleniogórskiego prezentowanych podczas Międzynarodowych Targów 
Szkła I Biżuterii „Kruche Piękno” w Jabloncu nad Nisou, w dniach 8-
11 sierpnia 2019 roku. 
W IV kwartale 2019 roku ze względu na brak wydarzeń 
prezentacyjnych z udziałem Powiatu Jeleniogórskiego materiały 
promocyjno-edukacyjne KPN nie weszły w skład jego materiałów 
promocyjnych. 

9.  

V/31/2019 - 28.02.2019 r. 
w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania 

dotacji dla niepublicznych 
podmiotów oświatowych 

oraz trybu przeprowadzania 
kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystania 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu 
zadań oświatowych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały ustala tryb 
udzielania i rozliczania dotacji , o których mowa w art. 15-21, art. 25, 
art.26, art. 28-30 i art. 32 ww. ustawy oraz tryb przeprowadzania 
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres 
danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji 
i  rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazywania informacji 
o  liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, 
wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, 
o których mowa w art. 34 ust. 2, a także termin i sposób rozliczania 
wykorzystania dotacji. Kształt i forma projektu wynika zarówno 
z  potrzeby wyjścia naprzeciw podmiotom dotowanym poprzez 
doprecyzowanie i usystematyzowanie zagadnień związanych 
z  procedurami udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości  
i pobrania i wykorzystania dotacji, jak i potrzeb organu dotującego 
wynikających z powszedniej praktyki w postępowaniu związanych  
z dotowaniem niepublicznych placówek oświatowych. 
Realizację uchwały zakończono. 

10.  

V/32/2019 - 28.02.2019 r. 
w sprawie wyłączenia 

Szkoły Podstawowej Nr 2 
z  Oddziałami Mistrzostwa 
Sportowego Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących 
i  Mistrzostwa Sportowego 

im. Jana Izydora 
Sztaudyngera w Szklarskiej 

Porębie 

Dnia 31.01.2019 r. Rada Miejska Szklarskiej Poręby podjęła uchwałę 
Nr IV/45/2019 w sprawie wyrażenia woli wyłączenia Szkoły 
Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora 
Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie oraz uchwałę Nr IV47/19 z dnia 
31.01.2019 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 
z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie. 
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 14.12.2016 r. - Przepisy 
wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe, Gimnazjum funkcjonujące 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego 
przekształciło się w Szkołę Podstawową Nr 2 w tym Zespole, a 
Oddziały Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego zostały włączone do 
powstałej Szkoły Podstawowej Nr 2. Do dnia 31.08.2019 r. zostaną 
wygaszone oddziały gimnazjalne mistrzostwa sportowego. 
Realizację uchwały zakończono. 

11.  

V/33/2019 - 28.02.2019 r. 
w sprawie włączenia Szkoły 

Podstawowej Nr 5 
im.  Wlastimila Hofmana 

w  Szklarskiej Porębie 
Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących 
i Mistrzostwa Sportowego 

im.  Jana Izydora 
Sztaudyngera w Szklarskiej 

Porębie 

Dnia 31.01.2019 r. Rada Miejska Szklarskiej Poręby podjęła uchwałę 
Nr Iv/46/2019 w sprawie wyrażenia woli włączenia z dniem  
1 września 2019 r. Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Wlastimila Hofmana 
w Szklarskiej Porębie do Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora w Szklarskiej Porębie. 
Zaprogramowana w 2017 r. racjonalizacja sieci szkół od początku 
zakładała włączenie Szkoły Podstawowej Nr 5do Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego ze względu na warunki 
lokalowe szkoły, które są bardzo ograniczone i dlatego też szkoła ta nie 
jest w stanie funkcjonować w pełnej strukturze 8 oddziałowej 
w obecnym budynku. Założenia te zostały przekazane Dolnośląskiemu 
Kuratorowi Oświaty. Dnia 1 września 2019 r. Szkoła Podstawowa Nr 5 
im. Wlastmila Hofmana w Szklarskiej Porębie zostanie włączona 
do  Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego 
im.  Jana Izydora Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie. 
Realizację uchwały zakończono. 

12.  
V/34/2019 - 28.02.2019 r. 

w sprawie powierzenia 
Gminie Stara Kamienica 

Uchwała pismem z dnia 01.03.2019 r., znak: BRP.0711.2.2019 została 
przesłana (za pośrednictwem ePUAP) w dniu 05.03.2019 r. do organu 
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prowadzenia zadania 
polegającego na utrzymaniu 
zieleni przydrożnej w pasie 

drogowym dróg 
powiatowych położonych 
na  terenie Gminy Stara 

Kamienica 

nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. Rada Powiatu Jeleniogórskiego 
przyjęła uchwałę bez uwag. 

13.  

V/35/2019 - 28.02.2019 r. 
w sprawie powierzenia 
Gminie Mysłakowice 
prowadzenia zadania 

polegającego na utrzymaniu 
zieleni przydrożnej w pasie 

drogowym dróg 
powiatowych położonych 

na terenie Gminy 
Mysłakowice 

Uchwała pismem z dnia 01.03.2019 r., znak: BRP.0711.2.2019 została 
przesłana (za pośrednictwem ePUAP) w dniu 05.03.2019 r. do organu 
nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. Rada Powiatu Jeleniogórskiego 
podjęła uchwałę bez uwag. 

14.  

V/36/2019 - 28.02.2019 r. 
w sprawie powierzenia 
Gminie Jeżów Sudecki 
prowadzenia zadania 

polegającego na utrzymaniu 
zielni przydrożnej w pasie 

drogowym dróg 
powiatowych położonych 
na  terenie Gminy Jeżów 

Sudecki. 

Uchwała pismem z dnia 01.03.2019 r., znak: BRP.0711.2.2019 została 
przesłana (za pośrednictwem ePUAP) w dniu 05.03.2019 r. do organu 
nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. Rada Powiatu Jeleniogórskiego 
podjęła uchwałę bez uwag. 

15.  

V/37/2019 - 28.02.2019 r. 
w sprawie powierzenia 

Gminie Podgórzyn 
prowadzenia zadania 

polegającego na utrzymaniu 
zieleni przydrożnej w pasie 

drogowym dróg 
powiatowych położonych 

na  terenie Gminy 
Podgórzyn 

Uchwała pismem z dnia 01.03.2019 r., znak: BRP.0711.2.2019 została 
przesłana (za pośrednictwem ePUAP) w dniu 05.03.2019 r. do organu 
nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. Rada Powiatu Jeleniogórskiego 
podjęła uchwałę bez uwag. 

16.  

V/38/2019 - 28.02.2019 r. 
w sprawie zmian w budżecie 

powiatu jeleniogórskiego 
na  2019 rok 

Zmiany w budżecie zostały wprowadzone. O zmianach w budżecie 
poinformowane zostały zainteresowane jednostki powiatu 
jeleniogórskiego pismem znak: FB.3021.1.2019 z dnia 28.02.2019 r. 
Uchwała została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz 
do publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojewody Dolnośląskiego, 
gdzie została opublikowana pod poz. 1990 w dniu 22.03.2019 r. 

17.  
V/39/2019 - 28.02.2019 r. 
w sprawie obywatelskiej 

inicjatywy uchwałodawczej 

Uchwała pismem znak: BRP.0711.2.2019 z dnia 01.03.2019 r. została 
przesłana (za pośrednictwem ePUAP) w dniu 05.03.2019 r. do organu 
nadzoru – Wojewody Dolnośląskiego. Uchwała została ogłoszona 
w Dz. Urz. Woj. Doln. w dniu 12 marca 2019 r. pod poz. 1647. Rada 
Powiatu Jeleniogórskiego podjęła uchwałę bez uwag. Nie zgłoszono 
inicjatywy uchwałodawczej przez obywateli. 

18.  

VI/40/2019 - 28.03.2019 r. 
w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z działalności 
Komendanta Miejskiego 
Policji w Jeleniej Górze 
z  informacją o stanie 

porządku i bezpieczeństw 
publicznego na obszarze 
powiatu jeleniogórskiego 

za  2018 rok 

Rada Powiatu Jeleniogórskiego przyjęła bez uwag sprawozdanie 
z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze  
z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego 
na obszarze powiatu jeleniogórskiego za 2018 rok. 
Realizację uchwały zakończono. 
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19.  

VI/41/2019 - 28.03.2019 r. 
w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z działalności 
Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Jeleniej 
Górze w roku 2018 oraz 
efektów pracy w zakresie 

rodzinnej pieczy zastępczej 
za rok 2018 wraz z wykazem 
potrzeb w zakresie pomocy 

społecznej na rok 2019 

Sprawozdanie wraz z wykazem potrzeb zostało przyjęte bez uwag. 

20.  

VI/42/2019 - 28.03.2019 r. 
w sprawie określenia zadań 
finansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 
w 2019  roku 

W roku 2019 na realizacje zadań dotyczących rehabilitacji społecznej 
i  zawodowej oraz kosztów działalności WTZ Powiatowi 
Jeleniogórskiemu przyznano środki w wysokości 1.048.278,00 zł. 
Niniejsze środki przeznaczono na : rehabilitację zawodową- 
100.000,00 zł, rehabilitację społeczną – 414.398,00 zł, dofinansowanie 
kosztów działalności WTZ przy OT TWK w Kowarach- 533.880,00 zł. 
Realizacja zadań odbywa się na bieżąco i zgodnie z dokonanym 
podziałem środków. 
W 2019 roku przeznaczono kwotę 100.000,00 zł na zwrot pracodawcom 
kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych 
z powiatu jeleniogórskiego (art. 26e ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych). W III kwartale 
br. zawarto umowę z pracodawcą na kwotę 30.000,00 zł dot. utworzenia 
1 stanowiska pracy –masażysta. Jednocześnie ogłoszono kolejny nabór 
wniosków od pracodawców, celem wydatkowania środków będących 
w dyspozycji Urzędu w roku bieżącym. 
W roku 2019 na realizację zadań dotyczących rehabilitacji społecznej 
i  zawodowej oraz kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 
powiatowi jeleniogórskiemu przyznano środki w wysokości 
1.048.278,00 zł. W trakcie realizacji zadań ustawowych  
z zakresu rehabilitacji zawodowej okazało się, iż z limitu przyznanego 
na 2019 r. wynoszącego 100.000,00 zł pozostała niewykorzystana 
kwota 70.000,00 zł. Niewykorzystane środki na rehabilitację zawodową 
osób niepełnosprawnych, zostały przeznaczone na rehabilitację 
społeczną w  zakresie najpilniejszych potrzeb. W zakresie rehabilitacji 
społecznej przesunięciu uległa niewykorzystana kwota 15,00 zł z 
dofinasowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki do dofinansowania 
zaopatrzenia w  sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i 
środki pomocnicze. Zmiany zostały uregulowane stosowna uchwałą 
zmieniającą (Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XIII/89/2019 
z dnia 30 października 2019 r.). Następnie Zarządu PFRON w miesiącu 
październiku poinformował o zmianach w planie finansowym PFRON 
i  zwiększeniu o kwotę 52.166,00 zł wysokości środków 
przypadających wg algorytmu dla Powiatu Jeleniogórskiego na 
realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 
2019, tj. do kwoty 1.100.444,00 zł. Kwota zwiększenia uwzględnia 
wzrost dofinansowania kosztów pobytu jednego uczestnika wtz do 
wysokości 18.096,00 zł (tj. wzrost o 300 zł w roku bieżącym). Stąd 
zwiększenie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej w 2019 
r. o kwotę 9.000,00 zł, do łącznej kwoty 542.880,00 zł. Kwotę 43.354,00 
zł przeznaczono na  wsparcie finansowe zadań realizowanych przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, tj. dofinansowanie do 
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, środki pomocnicze i przedmioty 
ortopedyczne. Do tej sumy doliczono również kwotę 188,00 zł, która 
nie została wykorzystana na dofinansowanie uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Tę 
zmianę uregulowano Uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr 
XIV/95/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. 
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Środki wydatkowano w całości i wg stanu na koniec roku realizacja 
zadania przedstawia się następująco (ogółem 1.100.444,00 zł): 
• rehabilitację zawodową –   30.000,00 zł 
• dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 

przy OT TWK w Kowarach –  542.880,00 zł. 
• rehabilitację społeczną –  527.564,00 zł, w tym: 

- turnusy rehabilitacyjne – 87.607,00 zł 
- sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze – 317.829,00 zł 
- bariery architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu się – 

88.715,00 zł 
- sport, kultura, rekreacja i turystyka – 33.413,00 zł 

21.  

VI/43/2019 - 28.03.2019 r. 
w sprawie aktualizacji 

Programu Rozwoju Powiatu 
Jeleniogórskiego na lata 

2016-2020 

W dniu 28.03.2019 r. Rada Powiatu Jeleniogórskiego niniejszą uchwałą 
zatwierdziła aktualizację „Programu Rozwoju Powiatu 
Jeleniogórskiego na lata 2016-2020”. Aktualizacja polegała na 
wprowadzeniu do ww. Programu w ramach celów szczegółowych 
„Ładu społecznego” następujących zadań: zorganizowanie nieodpłatnej 
pomocy prawnej, 
modernizacja sieci strukturalnej w budynku Starostwa Powiatowego 
w  Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15, poprawa bezpieczeństwa 
w  jednostkach organizacyjnych Powiatu, doposażenie służb, inspekcji 
i  straży w ramach logistycznego długofalowego wsparcia działań 
ratowniczych. Treść ww. zmian została podana do publicznej 
wiadomości poprzez jej publikację na stronie internetowej Powiatu 
Jeleniogórskiego, na BIP oraz została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego pod poz. 2787 w dniu 
23.04.2019 r. w formie komunikatu Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego 
(na podstawie uchwały Nr 23/67/19 z dnia 10.04.2019 r.). Wydział 
Rozwoju i Obsługi Technicznej pismem z dnia 25.04.2019 r., 
znak: ROT.0630.3.2019.II przekazał Dyrektorom Wydziałów  
i Biur Starosta Powiatowego oraz Dyrektorom Jednostek 
Organizacyjnych Powiatu informację o przyjęciu przez Radę Powiatu 
aktualizacji Programu Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 
2016- 2020 oraz o miejscu umieszczenia treści jego zmian 
do wiadomości publicznej. Zaktualizowany Program będzie 
realizowany zgodnie z uchwałą Nr XVIII/99/2016 RPJ z dnia 
29.04.2016 r. w sprawie przyjęcia Programu w przedmiotowej sprawie. 
Realizację uchwały zakończono. 

22.  

VI/44/2019 - 28.03.2019 r. 
w sprawie zmian w budżecie 

powiatu jeleniogórskiego 
na  2019 rok 

Zmiany w budżecie zostały wprowadzone. O zmianach w budżecie 
poinformowane zostały zainteresowane jednostki powiatu 
jeleniogórskiego pismem znak: FB.3021.4.2019 z dnia 28.03.2019 r. 
Uchwała została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Doln. Pod poz. 3384 
w dniu 22.05.2019 r. 

23.  

VI/45/2019 - 28.03.2019 r. 
w sprawie zmian 

w wieloletniej prognozie 
finansowej powiatu 

jeleniogórskiego 

Uchwała została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej drogą 
elektroniczną w systemie Besti@. 

24.  

VI/46/2019 - 28.03.2019 r. 
zmieniająca uchwałę 
Nr  II/14/2018 z dnia 
11  grudnia 2018 r. 

w sprawie powołania 
Komisji Turystyki, Sportu i 

Promocji Powiatu 

Uchwała pismem znak: BRP.0711.3.2019 z dnia 01.04.2019 r. została 
przesłana (za pośrednictwem ePUAP) w dniu 01.04.2019 r. do organu 
nadzoru- Wojewody Dolnośląskiego. Rada Powiatu Jeleniogórskiego 
podjęła uchwałę bez uwag. 

25.  

VI/47/2019 - 28.03.2019 r. 
zmieniająca uchwałę 
Nr  II/12/2018 z dnia 
11  grudnia 2018 r. 

Uchwała pismem znak: BRP.0711.3.2019 z dnia 01.04.2019 r. została 
przesłana (za pośrednictwem ePUAP) w dniu 01.04.2019 r. do organu 
nadzoru- Wojewody Dolnośląskiego. Rada Powiatu Jeleniogórskiego 
podjęła uchwałę bez uwag. 
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w sprawie powołania 
Komisji Spraw Społecznych 

26.  

VI/48/2019 - 28.03.2019 r. 
zmieniająca uchwałę 
Nr  II/13/2018 z dnia 
11  grudnia 2018 r. 

w  sprawie powołania 
Komisji Budownictwa, 

Infrastruktury i Rozwoju 
Powiatu 

Uchwała pismem znak: BRP.0711.3.2019 z dnia 01.04.2019 r. została 
przesłana (za pośrednictwem ePUAP) w dniu 01.04.2019 r. do organu 
nadzoru- Wojewody Dolnośląskiego. Rada Powiatu Jeleniogórskiego 
podjęła uchwałę bez uwag. 

27.  

VII/49/2019 - 10.05.2019 r. 
w sprawie przyjęcia 

informacji Komendanta 
Miejskiego Państwowej 

Straży Pożarnej w Jeleniej 
Górze o stanie 

bezpieczeństwa pożarowego 
i realizacji zadań za 2018 rok 

Rada Powiatu Jeleniogórskiego przyjęła bez uwag informację 
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze  
o stanie porządku i o stanie bezpieczeństwa pożarowego i realizacji 
zadań na obszarze powiatu jeleniogórskiego za 2018 rok. 
Realizację uchwały zakończono. 

28.  

VII/50/2019 - 10.05.2019 r. 
w sprawie przyjęcia 

informacji Państwowego 
Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Jeleniej Górze 
o stanie bezpieczeństwa 
sanitarnego na terenie 

Powiatu Jeleniogórskiego 
za 2018 rok 

Rada Powiatu Jeleniogórskiego przyjęła bez uwag informację 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze  
o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu 
jeleniogórskiego za 2018 rok. 

29.  

VII/51/2019 - 10.05.2019 r. 
w sprawie rozpatrzenia 
sprawozdania Zarządu 

Powiatu Jeleniogórskiego 
z realizacji Programu i form 

współpracy Powiatu 
Jeleniogórskiego  
z organizacjami 

pozarządowymi i innymi 
podmiotami w 2018 roku 

Rada Powiatu Jeleniogórskiego bez uwag zatwierdziła sprawozdanie 
Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z realizacji Programu i form 
współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami w 2018 roku. 
Realizację uchwały zakończono. 

30.  

VII/52/2019 - 10.05.2019 r. 
w sprawie powierzenia 

Miastu Szklarska Poręba 
zadania polegającego 

na opracowaniu 
dokumentacji projektowo-
kosztorysowej przebudowy 
drogi powiatowej nr 2733D 
wraz z mostem nad rzeką 
kamienna w Szklarskiej 
Porębie oraz wyrażenia 

zgody na wspólną realizację 
zadania pn.: „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 2733D 
wraz z mostem nad rzeką 
Kamienna w Szklarskiej 

Porębie” 

Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwałą w przedmiotowej sprawie 
powierzyła zadanie polegającego na opracowaniu dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 2733D 
wraz z mostem nad rzeką Kamienna w Szklarskiej Porębie oraz 
wyrażenia zgody na wspólną realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2733D wraz z mostem nad rzeką Kamienna  
w Szklarskiej Porębie” powierza Miastu Szklarska Poręba.  

31.  

VII/53/2019 - 10.05.2019 r. 
w sprawie przyjęcia zasobów 

pomocy społecznej 
w powiecie jeleniogórskim 

w 2018 roku 

Ocenę zasobów pomocy społecznej w powiecie jeleniogórskim w 2018 
roku przyjęto bez zastrzeżeń. 
Realizację uchwały zakończono. 
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32.  

VII/54/2019 - 10.05.2019 r. 
w sprawie zmian w budżecie 

powiatu jeleniogórskiego 
na 2019 rok 

Zmiany w budżecie zostały wprowadzone. O zmianach w budżecie 
poinformowane zostały wszystkie zainteresowane jednostki powiatu 
jeleniogórskiego pismem znak: FB.3021.7.2019 z dnia 10.05.2019 r. 
Uchwała została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w wersji papierowej, niezwłocznie po podpisaniu przez 
Przewodniczącego Rady Powiatu oraz umieszczona w Biuletynie 
Informacji Publicznej. W Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego została opublikowana pod pozycją 3385 z dnia 22 maja 
2019 roku. 

33.  

VII/55/2019 - 10.05.2019 r. 
zmieniająca uchwałę 

w sprawie obywatelskiej 
inicjatywy uchwałodawczej 

Uchwała pismem z dnia 28.06.2019 r., znak: BRP.0711.6.2019 została 
przesłana (za pośrednictwem ePUAP) w dniu 05.07.2019 r. do organu 
nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. Rada Powiatu Jeleniogórskiego 
podjęła uchwałę bez uwag. 
Uchwałę zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej. 

34.  

VIII/56/2019 - 31.05.2019 r. 
w sprawie zatwierdzenia 

„Rocznego raportu o stanie 
realizacji Programu Rozwoju 

Powiatu Jeleniogórskiego 
na lata 2016-2020” 

za 2018  rok 

W dniu 31.05.2019 r. Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwałą 
Nr  VIII/56/19 zatwierdziła „Roczny raport o stanie realizacji Programu 
Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020” za rok 2018. 
Treść raportu, zgodnie z określonym w ww. Programie 
harmonogramem zadań, została podana do publicznej wiadomości 
poprzez umieszczenie na stronie internetowej Powiatu oraz w 
Biuletynie Informacji Publicznej. Wydział Rozwoju i Obsługi 
Technicznej pismem ROT.0640.3.2019.II z dnia 06.06.2019 r. 
przekazał informację Dyrektorom Wydziałów i Biur Starostwa 
Powiatowego oraz Dyrektorom Jednostek Organizacyjnych Powiatu o 
zatwierdzeniu raportu przez Radę Powiatu oraz o miejscu umieszczenia 
jego treści do  wiadomości publicznej. 
Realizację uchwały zakończono.  

35.  

VIII/57/2019 - 31.05.2019 r. 
w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie Porozumienia 

z Powiatem Lubańskim 
w sprawie wykonania przez 

Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej w Smolniku 

usług w zakresie interwencji 
kryzysowej na rzecz 

mieszkańców Powiatu 
Jeleniogórskiego 

Niniejszą uchwałą Powiat Jeleniogórski wyraził zgodę na zawarcie 
Porozumienia z Powiatem Lubańskim w sprawie wykonania przez 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Smolniku usług w zakresie 
interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Powiatu 
Jeleniogórskiego Zadanie będzie realizowane na podstawie zawartego 
porozumienia między powiatami. 

36.  

IX/58/2019 - 28.06.2019 r. 
w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji 
„Powiatowego Planu działań 

na Rzecz Zatrudnienia 
na lata 2015-2018 

za  rok 2018 

Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Planu Działań na Rzecz 
Zatrudnienia na lata 2015-2018” z a rok 2018 zostało przyjęte w całości, 
bez zastrzeżeń. 
Realizację uchwały zakończono. 

37.  

IX/59/2019 - 28.06.2019 r. 
w sprawie uchwalenia 

„Powiatowego Planu działań 
na Rzecz Zatrudnienia 
na lata a2019-2021” 

Powiatowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2019-2021 został 
przyjęty bez zastrzeżeń. Uchwała w trakcie realizacji.  
Kwota będąca w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze 
w 2019 roku na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, 
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wynosi 
6.621.900,00 zł w tym: 
1) 1.611.800,00 zł – na finansowanie programów na rzecz promocji 

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 
zawodowej w tym: 637.570,00 zł- na finansowanie programu 
specjalnego „Droga do aktywności” skierowanego do osób 
bezrobotnych spełniających art. 49 ustawy. 

2) 2.340.000,00 zł na realizację projektu „Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy w powiecie jeleniogórskim (III) 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w 
ramach PO WER 
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3) 2.170.100,00 zł na realizację projektu „Aktywizacja osób 
bezrobotnych od 30 roku życia z powiatu jeleniogórskiego i jeleniej 
Góry 2019” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
EFS w ramach RPO WD 

4) 500.000,00 zł na realizację programu specjalnego pn.: „Twoja 
przyszłość zależy od ciebie” skierowanego do osób bezrobotnych 
w  szczególnej sytuacji na rynku pracy- art. 49 ustawy. 

Ponadto Urząd dysponował kwotą 650.000,00 zł – na Krajowy Fundusz 
Szkoleniowy oraz w III kwartale 20169 roku Powiatowy Urząd Pracy 
realizował min. następujące zadania: 
Staże 
Staże rozpoczęło łącznie 31 bezrobotnych w tym 15 osób z Powiatu 
Jeleniogórskiego. 
Z ogólnej liczby osób rozpoczynających staże: 
- 3 osoby podjęły staż w ramach POWER, wszystkie z Powiatu 

Jeleniogórskiego, 
- 11 osób podjęło staż w ramach RPO WD, w tym 6 osób z Powiatu 

Jeleniogórskiego, 
- 7 osób podjęło staż w ramach środków algorytmu, w tym 2 osoby 

z  Powiatu Jeleniogórskiego- 
- 6 osób podjęło staż w ramach programu „Droga do aktywności”, 

w tym 1 osoba z Powiatu Jeleniogórskiego 
- 4 osoby podjęły staż w ramach programu „Twoja przyszłość zależy 

od ciebie” w tym 3 osoby z Powiatu Jeleniogórskiego 
2. Bon na zasiedlenie 
Przyznano i wypłacono bon na zasiedlenie w ramach projektu 
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 
jeleniogórskim (III)” PO-WER dla 21 osób bezrobotnych w tym 
dla 4  osób z powiatu jeleniogórskiego. 
3. Prace społecznie użyteczne 
Prace społecznie użyteczne rozpoczęły 24 osoby bezrobotne, w tym 
12 osób z powiatu jeleniogórskiego. 
4. Dodatki aktywizacyjne 
Dodatek aktywizacyjny przyznano 69 osobom, w tym dla 34 osób 
z powiatu jeleniogórskiego. 
5. Roboty publiczne  
W ramach robót publicznych zostało zatrudnionych 5 osób bezrobotnych 
w tym 1 osoba z powiatu jeleniogórskiego.  
6. Refundacja części kosztów wynagrodzeń, nagród i składki ZUS 
za  zatrudnienie bezrobotnych  do 30 roku życia. 
W ramach tej formy wsparcia zatrudnienie podjęły 2 osoby bezrobotne w 
tym 1 osoba z Powiatu Jeleniogórskiego. 
7. Prace interwencyjne 
Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych podjęły 2 osoby bezrobotne 
z Jeleniej Góry, w tym w ramach środków: 
-POWER- 1 osoba 
-algorytmu- 1 osoba. 
8. Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej. 
Podpisano 50 umów z bezrobotnymi dot.  przyznania jednorazowo 
środków na podjęcie działalności gospodarczej w tym 25 osób z powiatu 
jeleniogórskiego. Dotacje zostały przyznane w ramach: 
- PO WER - 26 umów, w tym z 14 osobami z powiatu jeleniogórskiego, 
- RPO – 23 umowy, w tym 10 osób z Powiatu Jeleniogórskiego 
- algorytmu- 1 umowa z osobą z Powiatu jeleniogórskiego 
Najczęściej występujące rodzaje działalności gospodarczej: 
fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, zakładanie stolarki 
budowlanej, posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowanie ścian. 
9. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy 
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W III kwartale br. zawarto 22 umowy dot. utworzenia 23 stanowisk pracy, 
w tym: 
- w ramach programu „Droga do aktywności” (art.49)- 3 umowy dot. 
utworzenia 3 stanowisk pracy, 
- w ramach programu „Twoja przyszłość zależy od ciebie” (art.49) -
8  umów dot. utworzenia 9 stanowisk pracy, 
- w ramach Po WER – 8 umów dot. utworzenia 8 stanowisk pracy, 
- w ramach RPO- 3 umowy dot. utworzenia 3 stanowisk pracy. 
Utworzono między innymi następujące stanowiska pracy: 
Pracownik pralni, robotnik budowlany, cieśla, sprzedawca- 
zaopatrzeniowiec, pracownik biurowy, mechanik pojazdów, asystent 
sprzedawca ds. ubezpieczeń, pomocnik kucharza, pracownik obsługi 
SPA, drukarz cyfrowy 
10. Szkolenia. 
Szkoleniami objęto 4 osoby bezrobotne w tym 2 osoby z Powiatu 
jeleniogórskiego. Były to następujące szkolenia indywidualne: 
- prawo jazdy kat. C (2 osoby), 
- spawanie metodą TIG 141 (1ososba), 
- kurs masażu I i II stopnia z nowoczesną fizjoterapią (1 osoba). 
11.Krajowy Fundusz Szkoleniowy 
Urząd podpisał 9 umów z pracodawcami, w tym z 4 z Powiatu 
Jeleniogórskiego. Umowy dotyczyły min. następujących szkoleń: 
prawo jazdy kat. D; kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. D,D+E; 
język niemiecki w wersji medycznej; postępowanie z pacjentami 
niepełnosprawnymi; specjalista- serwisant elektroniki; elektroniczna 
dokumentacja medyczna; szkolenie z programu Optima; makijaż 
permanentny i tatuaż- usuwanie; techniki wypełnień kwasem 
hialuronowym; psychosomatyczne praktyki jogi (studia podyplomowe). 
Kwota będąca w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze 
w 2019 roku na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, 
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wynosi 
6.621.900,- zł., w tym: 
1) 1.611.800,- zł. – na finansowanie programów na rzecz promocji 
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, 
w tym 637.570,- zł. -  na finansowanie programu specjalnego „Droga 
do  aktywności” skierowanego do osób bezrobotnych spełniających 
art. 49 ustawy, 
2) 2.340.000,- zł.  na realizację projektu „Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy w powiecie jeleniogórskim (III)” 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach 
PO WER, 
3) 2.170.100,-. na realizację projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych 
od 30 roku życia z powiatu jeleniogórskiego i Jeleniej Góry _2019” 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach 
RPO WD, 
4) 500.000,- zł. na realizację programu specjalnego pn. „Twoja 
przyszłość  zależy od ciebie” skierowanego do osób bezrobotnych 
w szczególnej sytuacji na rynku pracy – art. 49 ustawy 
Ponadto Urząd dysponował kwotą: 
- 650,00 tys. zł – na Krajowy Fundusz Szkoleniowy.  
W IV kwartale 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy realizował m.in.  
następujące zadania: 
1. Staże 
Staże rozpoczęło łącznie 13 bezrobotnych w tym 1 osoba  z Powiatu 
Jeleniogórskiego. Były to wyłącznie staże w ramach środków 
algorytmu. 
2. Bon na zasiedlenie 
Przyznano i wypłacono bon na zasiedlenie łącznie dla 16 osób 
bezrobotnych  w tym dla 3 osób z Powiatu Jeleniogórskiego. 
Bony zostały przyznane   w ramach : 
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 - Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 
w powiecie jeleniogórskim (III)” PO WER dla 15 osób bezrobotnych 
w tym dla  3 osób z Powiatu Jeleniogórskiego 
- środków algorytmu dla 1 osoby z Jeleniej Góry. 
3. Prace społecznie użyteczne 
Prace społecznie użyteczne rozpoczęły 4 osoby bezrobotne, w tym 
1   osoba  z Powiatu Jeleniogórskiego. 
4. Dodatki aktywizacyjne 
Dodatek aktywizacyjny przyznano 44 osobom, w tym dla 16 osób  
z Powiatu Jeleniogórskiego. 
5. Roboty publiczne  
W ramach robót publicznych została zatrudniona 1 osoba bezrobotna  
z Powiatu Jeleniogórskiego.  
6. Prace interwencyjne 
Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych podjęły 4 osoby 
bezrobotne w tym 3 osoby z Powiatu Jeleniogórskiego, wszystkie 
w ramach środków z algorytmu. 
7. Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej. 
Podpisano 31 umów z bezrobotnymi dot. przyznania jednorazowo 
środków na podjęcie działalności gospodarczej w tym 18 osób z 
Powiatu Jeleniogórskiego. Dotacje zostały przyznane w ramach: 
- PO WER  - 15 umów, w tym   7 osób   z Powiatu Jeleniogórskiego, 
- RPO – 4 umowy , w tym 3 osoby z Powiatu Jeleniogórskiego. 
- algorytmu – 11 umów, w tym 8 osób  z Powiatu Jeleniogórskiego, 
- programu specjalnego „ Droga do aktywności „ – 1 umowa z osobą 
bezrobotną  z Jeleniej Góry. 
Najczęściej występujące rodzaje działalności gospodarczej wg PKD: 
- fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne; wykonywanie instalacji 
elektrycznych; tynkowanie.  
8. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy 
W IV kwartale br. zawarto 12 umowy dot. utworzenia 14 stanowisk 
pracy, w tym: 
- w ramach programu „ Droga do aktywności ” ( art. 49) – 1 umowa dot. 
utworzenia 1 stanowiska pracy 
- w ramach algorytmu – 4 umowy na utworzenie 6 stanowisk pracy,  
- w ramach PO WER  – 4 umowy dot. utworzenia 4 stanowisk pracy, 
- w ramach RPO -3 umowy dot. utworzenia 3 stanowisk pracy. 
Utworzono między innymi następujące stanowiska pracy: 
Technik weterynarii, specjalista do obsługi systemu wtryskiwaczy, 
kierowca- zaopatrzeniowiec, pracownik obsługi monitoringu- kontroler, 
cukiernik- piekarz, pracownik ogólnobudowlany 
9. Szkolenia. 
Szkoleniem objęto 1 osobę bezrobotną z Powiatu Jeleniogórskiego. 
Było to Szkolenie indywidualne pn. „Grooming – kosmetyka i 
strzyżenie psów”. 
10. Krajowy Fundusz Szkoleniowy. 
Urząd popisał umowy z 6 pracodawcami – wszyscy z Jeleniej Góry. 
Umowy dotyczyły następujących szkoleń: Ibita Bobath dla dorosłych; 
Fortigate – szkolenie zaawansowane; Innowacje w salonie fryzjerskim 
(świadoma sztuka fryzjerstwa); Specjalistyczny kurs kosmetologii 
estetycznej; Kurs trenerów makijażu permanentnego. 

38.  

IX/60/2019 - 28.06.2019 r. 
w sprawie przyjęcia Raportu 

z wykonania „Programu 
ochrony środowiska powiatu 

jeleniogórskiego na lata 
2017-2020 z perspektywą do 

roku 2024” za lata 2017-
2018 

Rada Powiatu uchwałą przyjęła Raport z wykonania „Programu 
ochrony środowiska powiatu jeleniogórskiego na lata 2017-2020  
z perspektywą do roku 2024” za lata 2017-2018.  
Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego pismem z dnia 08.07.2019r. 
znak: OŚR.602.1.2019.GM przekazał Raport wraz z uchwałą Rady 
organowi wykonawczemu samorządu województwa dolnośląskiego. 
Raport został również zamieszczony na stronie podmiotowej Powiatu 
Jeleniogórskiego w BIP. 
Realizację uchwały zakończono. 



Raport o stanie Powiatu Jeleniogórskiego za rok 2019  

S t r o n a | 13 z 21 

39.  

IX/61/19 - 28.06.2019 r. 
w sprawie zmian w budżecie 

powiatu jeleniogórskiego 
na 2019 rok 

Zmiany w budżecie zostały wprowadzone. O zmianach w budżecie 
poinformowane zostały wszystkie zainteresowane jednostki powiatu 
jeleniogórskiego pismem znak: FB.3021.10.2019 z dnia 28.06.2019 r. 
Uchwała została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w wersji papierowej, niezwłocznie po podpisaniu przez 
Przewodniczącego Rady Powiatu oraz umieszczona w Biuletynie 
Informacji Publicznej. W Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego została opublikowana pod pozycją 4565 z dnia 18 lipca 
2019 roku. 

40.  

IX/62/19 - 28.06.2019 r. 
w sprawie zasad nadawania 

tytułu „Zasłużony dla 
Powiatu Jeleniogórskiego” 

Uchwała pismem z dnia 28.06.2019 r., znak: BRP.0711.6.2019 została 
przesłana (za pośrednictwem ePUAP) w dniu 05.07.2019 r. do organu 
nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. Rada Powiatu Jeleniogórskiego 
podjęła uchwałę bez uwag. Uchwałę zamieszczono w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 

41.  

IX/63/19 - 28.06.2019 r. 
w sprawie zmiany uchwały 

nr III/22/2018 z dnia 28 
grudnia 2018 r. w sprawie 

przyjęcia planu pracy 
Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Jeleniogórskiego na 
rok 2019 

Uchwała pismem z dnia 28.06.2019 r., znak: BRP.0711.6.2019 została 
przesłana (za pośrednictwem ePUAP) w dniu 05.07.2019 r. do organu 
nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. Rada Powiatu Jeleniogórskiego 
podjęła uchwałę bez uwag. Uchwałę zamieszczono w Biuletynie 
Informacji Publicznej. Realizację uchwały zakończono. 

42.  

IX/64/19 - 28.062019 r. 
w sprawie udzielenia 
Zarządowi Powiatu 

Jeleniogórskiego wotum 
zaufania 

Uchwała została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w wersji papierowej bezpośrednio po podpisaniu przez 
Przewodniczącego Rady Powiatu. Również niezwłocznie umieszczono 
uchwałę w  Biuletynie Informacji Publicznej.  
Realizację uchwały zakończono. 

43.  

IX/65/19 - 28.06.2019 r. 
w sprawie rozpatrzenia 

i  zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego 

i  sprawozdania z wykonania 
budżetu Powiatu 

Jeleniogórskiego za 2018 rok 

Uchwała została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w  wersji papierowej bezpośrednio po podpisaniu przez 
Przewodniczącego Rady Powiatu. Również niezwłocznie umieszczono 
uchwałę w Biuletynie Informacji Publicznej.  
Realizację uchwały zakończono. 

44.  

IX/66/19 - 28.06.2019 r. 
w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi 
Powiatu Jeleniogórskiego 

z  tytułu wykonania budżetu 
Powiatu Jeleniogórskiego 

za  rok 2018 

Uchwała pismem z dnia 28.06.2019 r., znak: BRP.0711.6.2019 została 
przesłana (za pośrednictwem ePUAP) w dniu 05.07.2019 r. do organu 
nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. Rada Powiatu Jeleniogórskiego 
podjęła uchwałę bez uwag.Uchwałę zamieszczono w Biuletynie 
Informacji Publicznej.  
Realizację uchwały zakończono. 

45.  

IX/67/2019 - 28.06.2019 r. 
zmieniająca uchwałę 

w sprawie przyjęcia herbu 
i powiatu jeleniogórskiego 

i samorządowej flagi 
terytorialnej powiatu 

jeleniogórskiego 

Uchwała pismem z dnia 28.06.2019 r., znak: BRP.0711.6.2019 została 
przesłana (za pośrednictwem ePUAP) w dniu 05.07.2019 r. do organu 
nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. Rada Powiatu Jeleniogórskiego 
podjęła uchwałę bez uwag. Uchwałę zamieszczono w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 

46.  

IX/68/2019 - 28.06.2019 r. 
w sprawie uchylenia nadania 

imienia Zespołowi Szkół 
Ogólnokształcących 

i  Mistrzostwa Sportowego 
im. Jana Izydora 

Sztaudyngera  
w Szklarskiej Porębie 

Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji 
publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 
649), dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa 
Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie 
zwróciła się do organu prowadzącego ze wspólnym wnioskiem Rady 
Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego o 
uchylenie nadania imienia Zespołowi Szkół Ogólnokształcących i 
Mistrzostwa Sportowego im.  Jana Izydora Sztaudyngera. Intencja 
usunięcia z nazwy zespołu imienia wynika z faktu, iż zespół stanowi 
jedynie jednostkę administracyjną. Należy dodać, że Rozporządzenie 
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Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające 
rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola 
oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 222) wprowadziło 
regulację dotyczącą zniesienia możliwości nadawania imion zespołom 
szkół. Prawodawca chciał zaznaczyć, iż to właśnie poszczególne szkoły 
są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi, z którymi utożsamia 
się uczeń i cała społeczność szkolna. Z dniem 1 września 2019 r. 
Zespołowi Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. 
Jana Izydora Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie uchyla się nadane 
imię Jana Izydora Sztaudyngera uchwałą Rady Powiatu 
Jeleniogórskiego z dnia 30 lipca 2002 r. Nr XLIV/286/2002 Zespołowi 
Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego. 
Realizację uchwały zakończono. 

47.  

IX/69/2019 - 28.06.2019 r. 
w sprawie zmiany nazwy 
i  nadania imienia Liceum 

Ogólnokształcącemu 
w  Zespole Szkół 

Ogólnokształcących 
i  Mistrzostwa Sportowego 

im. Jana Izydora 
Sztaudyngera w Szklarskiej 

Porębie 

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17  marca 
2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych 
przedszkoli szkole nadaje imię organ prowadzący na wniosek Rady 
Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Wspólny 
wniosek o zmianę nazwy i nadanie imienia Liceum Ogólnokształcącemu 
w Szklarskiej Porębie wchodzącej w skład Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora 
Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie wpłynął do organu prowadzącego dnia 
16 czerwca 2019 r. Zmiana Nazwy Liceum Ogólnokształcącego wynika 
z potrzeby jej dostosowania do faktycznego charakteru szkoły, ponieważ 
w liceum, oprócz oddziałów ogólnych, prowadzone są oddziały mistrzostwa 
sportowego. Natomiast nadanie imienia Szkole jest konsekwencją uchylenia 
nadania imienia Zespołowi Szkół, w skład którego wchodzi to liceum. 
Z dniem 1 września 2019 r. Liceum Ogólnokształcące zmienia nazwę na 
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego 
i otrzymuje imię Jana Izydora Sztaudyngera. Pełna nazwa będzie brzmieć: 
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Jana 
Izydora Sztaudyngera w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa 
Sportowego w Szklarskiej Porębie. 
Realizację uchwały zakończono. 

48.  

IX/70/2019 - 28.06.2019 r. 
w sprawie wyrażenia zgody 

na użycie herbu Powiatu 
Jeleniogórskiego 

Uchwała pismem z dnia 28.06.2019 r. znak: BRP.0711.6.2019 została 
przesłana (za pośrednictwem e-puap) w dniu 05.07.2019 r. do organu 
nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. Rada Powiatu Jeleniogórskiego 
podjęła uchwałę bez uwag, wyrażając zgodę na użycie herbu przez 
Muzeum Pogranicza Śląsko - Łużyckiego w Żarach. 
Uchwałę zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej. 

49.  

X/71/2019 - 17.09.2019 r. 
w sprawie wyrażenia zgody 
na  przystąpienie i realizację 

ogłoszonego przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej 
programu pn : „Budownictwo 

energooszczędne . Część1) 
Zmniejszenie zużycia energii 

w budownictwie 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił 
nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu 
priorytetowego p.n. „Budownictwo energooszczędne. Część 1) 
Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Rada Powiatu 
Jeleniogórskiego wyraziła zgodę na przystąpienie i realizację wyżej 
opisanego programu przez Powiat Jeleniogórski, co daje możliwość 
pozyskania dofinansowania inwestycji polegającej na głębokiej 
termomodernizacji obiektów Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji 
Zdrowia w Szklarskiej Porębie w wysokości 95% wartości inwestycji 
szacowanej na poziomie 9 142 273,70 PLN. Mając na uwadze zużycie 
energii cieplnej oraz zalecenia Państwowej Straży Pożarnej inwestycja 
ta jest nieodzowna dla prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania 
placówki, a jej celem jest poprawa jakości powietrza poprzez 
ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2.  
Realizację uchwały zakończono. 

50.  

XI/72/2019 - 30.09.2019 r. 
w sprawie przyjęcia oceny 

stanu zabezpieczenia 
przeciwpożarowego powiatu 

jeleniogórskiego 

Uchwała pismem znak: BRP.0711.8.2019 została przesłana 
(za pośrednictwem e PUAP) do organu nadzoru - Wojewody 
Dolnośląskiego. Rada Powiatu Jeleniogórskiego podjęła Rada Powiatu 
Jeleniogórskiego uchwałę przyjęła bez uwag. Uchwałę zamieszczono 
w  Biuletynie Informacji Publicznej. 
Realizację uchwały zakończono. 
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51.  

XI/73/2019 - 30.09.2019 r. 
w sprawie ustalenia planu 

sieci publicznych szkół 
ponadpodstawowych oraz 

szkół specjalnych mających 
siedzibę na obszarze powiatu 

jeleniogórskiego od dnia 
1 września 2019 r. 

Zgodnie z zapisem art. 217 ust. 5 i 6 przepisów wprowadzających 
ustawę Prawo oświatowe Rada Powiatu ustala plan sieci publicznych 
szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze 
powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby 
umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu 
lub przebywającym w podmiotach i jednostkach, o których mowa w art. 
4 pkt 2 lit. b, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub 
obowiązku nauki. W związku z powyższym uchwała określa plan sieci 
publicznych szkół ponadpodstawowych, z uwzględnieniem szkół 
ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu 
Jeleniogórskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące oraz 
plan sieci publicznych szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół 
specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Jeleniogórskiego 
prowadzonych przez inne organy prowadzące. W planie uwzględnia się 
klasy dotychczasowych publicznych zasadniczych szkół zawodowych, 
o których mowa w art. 164, dotychczasowych publicznych trzyletnich 
liceów ogólnokształcących, o których mowa w art. 148 i art. 186, oraz 
dotychczasowych publicznych czteroletnich techników, o których 
mowa w art. 154, prowadzone przez powiat i inne organy. 
Realizację uchwały zakończono. 

52.  

XI/74/2019 - 30.09.2019 r. 
zmieniająca uchwałę 

Nr  XXVIII/179/09 rady 
Powiatu Jeleniogórskiego 
z  dnia 26 lutego 2009 r. 
w  sprawie regulaminu 

przyznawania i wpłacania 
niektórych składników 

wynagrodzenia nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach 

prowadzonych przez Powiat 
Jeleniogórski oraz 

szczegółowych zasad 
przyznawania i wypłacania 
dodatku mieszkaniowego 

Ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1287) dokonano 
zmiany w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r., poz. 730) dodano art. 34a ust. 
1 i 2, gdzie określono minimalną wysokość dodatku z tytułu 
sprawowania funkcji wychowawcy klasy na kwotę 300 zł. Ustawą z 
dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. 
U. z 2017 r., poz. 2203 z dnia 9 listopada 2017 r. ze zm.) usunięto 
obowiązek wypłacania nauczycielom „nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego”. W związku z tym zaistniała potrzeba wprowadzenia 
zmian do Regulaminu Przyznawania i wypłacania niektórych 
składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski oraz szczegółowych zasad 
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego”. 
Realizację uchwały zakończono. 

53.  

XI/75/2019 - 30.09.2019 r. 
w sprawie określenia 

tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć niektórych 

nauczycieli zatrudnionych 
w jednostkach 

prowadzonych przez powiat 
jeleniogórski 

Art. 42 ust. 7, pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) zobowiązuje organ prowadzący szkołę 
lub placówkę do określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w ust. 3 art. 42. W myśl art. 
91 d pkt 1 cytowanej ustawy, określenie zasad należy do zadań i 
kompetencji rady jednostki samorządu terytorialnego. Ustawa z dnia 27 
października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 
r., poz. 2203 ze zm.) wprowadziła zmiany w art. 42 ust. 7 ustawy Karta 
Nauczyciela, stanowiąc w pkt 3 lit. b, że organ prowadzący szkołę określa 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć m.in. pedagogów, 
logopedów, psychologów, terapeutów pedagogicznych, doradców 
zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach, z tym, że wymiar 
ten nie może przekraczać 22 godzin. Z kolei ustawa z dnia 13 czerwca 
2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1287) wprowadziła zmiany w zapisie art. 42 
ust. 7, pkt 3, lit. c kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje lit. „d” w 
brzmieniu „nauczyciele praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach 
szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, z tym, że wymiar ten 
nie może przekraczać 20 godzin”. Mając powyższe na uwadze zaszła 
konieczność dostosowania wymiaru godzin do obowiązującego stanu 
prawnego. 
Realizację uchwały zakończono. 
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54.  

XI/76/2019 - 30.09.2019 r. 
w sprawie zmian w budżecie 

powiatu jeleniogórskiego 
na  2019 rok 

Zmiany w budżecie zostały wprowadzone. O zmianach w budżecie 
poinformowane zostały wszystkie zainteresowane jednostki powiatu 
jeleniogórskiego pismem znak: FB.3021.16.2019 z dnia 30.09.2019 r. 
Uchwała została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w wersji papierowej, niezwłocznie po podpisaniu przez 
Przewodniczącego Rady Powiatu oraz umieszczona w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 

55.  

XI/77/2019 - 30.09.2019 r. 
w sprawie wyrażenia woli 

zmiany nazwy Powiatu 
Jeleniogórskiego na Powiat 

Karkonoski 

Uchwała pismem, znak: BRP.0711.8.2019 z dnia 03.10.2019 r. została 
przesłana (za pośrednictwem e-PUAP) w dniu 07.10.2019 r. do organu 
nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. Mając na uwadze pozytywny 
wynik wstępnych konsultacji z przedstawicielami gmin wchodzących 
w  skład Powiatu Jeleniogórskiego oraz konieczność wszczęcia 
procedury zmierzającej do wystąpienia z wnioskiem o zmianę nazwy 
Powiatu Jeleniogórskiego na Powiat Karkonoski, podjęta uchwała 
rozpoczyna tryb przewidziany w ustawie o samorządzie powiatowym. 
Rada Powiatu Jeleniogórskiego podjęła uchwałę bez uwag. 
Uchwałę zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej. 

56.  

XI/78/2019 - 30.09.2019 r. 
w sprawie nadania tytułu 
„Zasłużony dla Powiatu” 

Jeleniogórskiego 

Uchwała pismem, znak: BRP.0711.8.2019 z dnia 03.10.2019 r. została 
przesłana (za pośrednictwem e-PUAP w dniu 07.10.2019 r. do organu 
nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. Rada Powiatu Jeleniogórskiego 
podjęła uchwałę bez uwag, nadając tytuł „Zasłużony dla Powiatu 
Jeleniogórskiego” Pani Marzenie Machałek Poseł na Sejm RP V- IX 
kadencji, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. 
Uchwałę zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej. 

57.  

XII/79/2019 - 04.10.2019 r. 
w sprawie przyjęcia 

stanowiska dotyczącego 
współpracy pomiędzy 

Powiatem Jeleniogórskim 
w  Rzeczpospolitej Polskiej 

i  Powiatem Bamberg 
w  Republice Federalnej 

Niemiec w ramach 
zawartego „Porozumienia 

o  Partnerstwie i Przyjaźni” 
w dniu 29 lipca 2007 r. 

w  Ebrach 

Uchwała pismem z dnia 08.10.2019 r., znak: BRP.0711.10.2019 została 
przesłana (za pośrednictwem ePUAP) w dniu 11.10.2019 r.  
do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. Rada Powiatu 
Jeleniogórskiego przyjęła uchwałę bez uwag. W IV kwartale 2019 roku 
w dniach 04-06.10.2019r. Starosta Powiatu Bamberg pan Johann Kalb 
pełniący także funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu Bamberg na 
czele grupy Radnych z Powiatu Bamberg oraz pani Renate Kühhorn 
dyrektor ds. kultury i sportu wzięli udział w „Karkonoskich Spotkaniach 
Turystycznych 2019”, uroczystości wręczania Nagród Starosty 
Jeleniogórskiego „Liczyrzepy 2019” oraz spotkaniu Rad Powiatów Bamberg 
i Jeleniogórskiego w grupach tematycznych , które odbyły się w dniu 
5.10.2019r. w „Pałacu na Wodzie” w Staniszowie.  W dniach 
05- 08.12.2019r. przebywała na terenie naszego powiatu jak corocznie 
z wizytą przedświąteczną przedstawicielka Starostwa Powiatowego 
w Bambergu dyrektor ds. Kultury i Sportu Pani Renate Kühhorn. 
Przedstawicielka Powiatu Bamberg przywiozła dary i środki pieniężne 
dla naszego Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie i Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Jeleniej Górze. 

58.  

XIII/80/2019 - 30.10.2019 r. 
w sprawie rozpatrzenia 

informacji o działalności 
Społecznej Straży Rybackiej 

Polskiego Związku 
Wędkarskiego – Zarządu 
Okręgu w Jeleniej Górze 

na  terenie powiatu 
jeleniogórskiego w 2018 

roku 

Uchwała pismem z dnia 30.10.2019 r., znak: BRP.0711.11.2019 została 
przesłana (za pośrednictwem ePUAP) w dniu 06.11.2019 r.  do organu 
nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. Rada Powiatu Jeleniogórskiego 
przyjęła uchwałę bez uwag. Rada Powiatu uchwałą przyjęła informacje 
o działalności Społecznej Straży Rybackiej PZW na terenie powiatu 
jeleniogórskiego oraz wskazała kierunki działań na rok następny. 
Realizacja uchwały zakończona. 
Pismem z dnia 13.11.2019 r. znak OŚR.6176.8.2019.GM przesłano 
Komendantowi Społecznej Straży Rybackiej PZW Zarządu Okręgu 
w Jeleniej Górze ustalenia przyjęte przedmiotową uchwałą w celu ich 
realizacji. Równocześnie o podjęciu uchwały poinformowano 
Komendanta Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu oraz Zarząd 
Okręgu PZW w Jeleniej Górze. 
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59.  

XIII/81/2019 - 30.10.2019 r. 
w sprawie określenia 
kierunków działań 

Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska we 
Wrocławiu w zakresie 
dotyczącym powiatu 

jeleniogórskiego 

Uchwała pismem z dnia 30.10.2019 r., znak: BRP.0711.11.2019 została 
przesłana (za pośrednictwem ePUAP) w dniu 06.11.2019 r. do organu 
nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. Rada Powiatu Jeleniogórskiego 
przyjęła uchwałę bez uwag. 
Realizację uchwały zakończono. 

60.  

XIII/82/2019 - 30.10.2019 r. 
w sprawie przyjęcia 

informacji: „Sport w powiecie 
jeleniogórskim” 

Uchwała pismem z dnia 30.10.2019 r., znak: BRP.0711.11.2019 została 
przesłana (za pośrednictwem ePUAP) w dniu 06.11.2019 r. do organu 
nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. Rada Powiatu Jeleniogórskiego 
przyjęła uchwałę bez uwag. 
Realizację uchwały zakończono. 

61.  

XIII/83/2019 - 30.10.2019 r. 
w sprawie przyjęcia 
informacji: „Kultura 

w powiecie jeleniogórskim” 

Uchwała pismem z dnia 30.10.2019 r., znak: BRP.0711.11.2019 została 
przesłana (za pośrednictwem ePUAP) w dniu 06.11.2019 r.  
do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. Rada Powiatu 
Jeleniogórskiego przyjęła uchwałę bez uwag. 
Realizację uchwały zakończono. 

62.  

XIII/84/2019 - 30.10.2019 r. 
w sprawie przyjęcia 

informacji: „Turystyka w 
powiecie jeleniogórskim” 

Uchwała pismem z dnia 30.10.2019 r., znak: BRP.0711.11.2019 została 
przesłana (za pośrednictwem ePUAP) w dniu 06.11.2019 r. do organu 
nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. Rada Powiatu Jeleniogórskiego 
przyjęła uchwałę bez uwag. 
Realizację uchwały zakończono. 

63.  

XIII/85/2019 - 30.10.2019 r. 
w sprawie ustalenia na 2020 

rok wysokości opłat za 
usunięcie pojazdu z drogi i 

jego parkowanie na parkingu 
strzeżonym oraz wysokości 

kosztów w przypadku 
odstąpienia od jego usunięcia 

Uchwała pismem z dnia 30.10.2019 r., znak: BRP.0711.11.2019 została 
przesłana (za pośrednictwem ePUAP) w dniu 06.11.2019 r. do organu 
nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. Rada Powiatu Jeleniogórskiego 
przyjęła uchwałę bez uwag. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 19 listopada 2019 r. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 r. i obowiązuje do 
31 grudnia 2020 rok. 
Realizacja uchwały zakończona 

64.  

XIII/86/2019 - 30.10.2019 r. 
w sprawie uchwalenia 

"Programu i form współpracy 
Powiatu Jeleniogórskiego z 

organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami w 2020 

roku" 

Uchwała pismem z dnia 30.10.2019 r., znak: BRP.0711.11.2019 została 
przesłana (za pośrednictwem ePUAP) w dniu 06.11.2019 r. do organu 
nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. Rada Powiatu Jeleniogórskiego 
przyjęła uchwałę bez uwag. Niniejszy Program współpracy Powiatu 
Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
w 2020 r. jest wyrazem dążenia do jak najszerszej współpracy Powiatu 
z organizacjami , ma za zadanie wyznaczyć formy tej współpracy 
i określić jej cele w 2020 roku. 
Realizacja uchwały zakończona. 

65.  

XIII/87/2019 - 30.10.2019 r. 
w sprawie przyjęcia Informacji 

o stanie realizacji zadań 
oświatowych w szkołach 

i  placówkach prowadzonych 
przez Powiat Jeleniogórski 

w roku szkolnym 2018/2019 

Uchwała pismem z dnia 30.10.2019 r., znak: BRP.0711.11.2019 została 
przesłana (za pośrednictwem ePUAP) w dniu 06.11.2019 r. do organu 
nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. Rada Powiatu Jeleniogórskiego 
przyjęła uchwałę bez uwag. Przedstawienie Informacji o stanie 
realizacji zadań oświatowych reguluje Prawo oświatowe w art. 11 ust. 7 
ustawy z  dnia 14 grudnia 2016 r. Zobowiązuje on organ wykonawczy 
jednostki samorządu terytorialnego do przedstawienia, do dnia 31 
października, organowi stanowiącemu jednostki samorządu 
terytorialnego informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za 
poprzedni rok szkolny, w tym  
o wynikach egzaminów zewnętrznych, podejmowanych działań 
na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  
w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych 
jednostek samorządu terytorialnego oraz o wynikach nadzoru 
pedagogicznego. 
Realizację uchwały zakończono. 
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66.  

XIII/88/2019 - 30.10.2019 r. 
zmieniająca uchwałę 

w sprawie uchwalenia Statutu 
Powiatu Jeleniogórskiego 

Uchwała pismem z dnia 30.10.2019 r., znak: BRP.0711.11.2019 została 
przesłana (za pośrednictwem ePUAP) w dniu 06.11.2019 r.  
do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. Rada Powiatu 
Jeleniogórskiego przyjęła uchwałę bez uwag. 
Realizację uchwały zakończono. 

67.  

XIII/89/2019 - 30.10.2019 r. 
zmieniająca uchwałę 

w  sprawie określenia zadań 
finansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2019 r. 

Uchwała pismem z dnia 30.10.2019 r., znak: BRP.0711.11.2019 została 
przesłana (za pośrednictwem ePUAP) w dniu 06.11.2019 r.  
do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. Rada Powiatu 
Jeleniogórskiego przyjęła uchwałę bez uwag. 
W roku 2019 na realizację zadań dotyczących rehabilitacji społecznej 
i zawodowej oraz kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 
powiatowi jeleniogórskiemu przyznano środki w wysokości 
1.048.278,00 zł. W trakcie realizacji zadań ustawowych  
z zakresu rehabilitacji zawodowej okazało się, iż z limitu przyznanego 
na 2019 r. wynoszącego 100.000,00 zł pozostała niewykorzystana 
kwota 70.000,00 zł. Niewykorzystane środki na rehabilitację zawodową 
osób niepełnosprawnych, zostały przeznaczone na rehabilitację 
społeczną w zakresie najpilniejszych potrzeb. W zakresie rehabilitacji 
społecznej przesunięciu uległa niewykorzystana kwota 15,00 zł z 
dofinasowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki do dofinansowania 
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze. Zmiany zostały uregulowane stosowna uchwałą 
zmieniającą (Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XIII/89/2019 
z dnia 30 października 2019 r.). Następnie Zarządu PFRON w miesiącu 
październiku poinformował o zmianach w planie finansowym PFRON 
i zwiększeniu o kwotę 52.166,00 zł wysokości środków przypadających 
wg algorytmu dla Powiatu Jeleniogórskiego na realizację zadań z 
zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2019, tj. do kwoty 
1.100.444,00 zł. Kwota zwiększenia uwzględnia wzrost dofinansowania 
kosztów pobytu jednego uczestnika wtz do wysokości 18 096 zł (tj. 
wzrost o 300 zł w roku bieżącym). Stąd zwiększenie kosztów 
działalności warsztatów terapii zajęciowej w 2019 r. o kwotę 9.000,00 
zł, do łącznej kwoty 542.880,00 zł. Kwotę 43.354,00 zł przeznaczono 
na wsparcie finansowe zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie, tj. dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne. Do tej 
sumy doliczono również kwotę 188,00 zł, która nie została 
wykorzystana na dofinansowanie uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Tę 
zmianę uregulowano Uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr 
XIV/95/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. 
Środki wydatkowano w całości i wg stanu na koniec roku realizacja 
zadania przedstawia się następująco (ogółem 1.100.444,00 zł): 
• rehabilitację zawodową – 30.000,00 zł 
• dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 
przy OT TWK w Kowarach – 542.880,00 zł. 
• rehabilitację społeczną – 527.564,00 zł, w tym 
- turnusy rehabilitacyjne – 87.607,00 zł 
- sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
– 317.829,00 zł 
- bariery architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu się – 
88.715,00 zł 
- sport, kultura, rekreacja i turystyka – 33.413,00 zł 
Realizacja uchwały zakończona. 

68.  

XIII/90/2019 - 30.10.2019 r. 
w sprawie zmian w budżecie 

powiatu jeleniogórskiego 
na 2019 rok 

Uchwała pismem z dnia 30.10.2019 r., znak: BRP.0711.11.2019 została 
przesłana (za pośrednictwem e PUAP) w dniu 06.11.2019 r. do organu 
nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. Rada Powiatu Jeleniogórskiego 
przyjęła uchwałę bez uwag. Realizację uchwały zakończono. 
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69.  

XIII/91/2019 - 30.10.2019 r. 
w sprawie zmian w 

wieloletniej prognozie 
finansowej powiatu 

jeleniogórskiego 

Zmiany w budżecie zostały wprowadzone. O zmianach w budżecie 
poinformowane zostały wszystkie zainteresowane jednostki powiatu 
jeleniogórskiego pismem Nr F.3021.18.19 z dnia 30.10. 2019 r. 
Uchwała została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz 
została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. Uchwała 
pismem z dnia 30.10.2019 r., znak: BRP.0711.11.2019 została 
przesłana (za pośrednictwem ePUAP) w dniu 06.11.2019 r. do organu 
nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. Rada Powiatu Jeleniogórskiego 
przyjęła uchwałę bez uwag. 
Realizację uchwały zakończono. 

70.  
XIII/92/2019 - 30.10.2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 
w interesie publicznym 

Uchwała pismem z dnia 30.10.2019 r., znak: BRP.0711.11.2019 została 
przesłana (za pośrednictwem e PUAP) w dniu 06.11.2019 r.  
do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. Rada Powiatu 
Jeleniogórskiego przyjęła uchwałę bez uwag. 
Realizację uchwały zakończono. 

71.  

XIII/93/2019 - 30.10.2019 r. 
zmieniająca uchwałę 

w sprawie Regulaminu 
przyznawania i wypłacania 

niektórych składników 
wynagrodzenia nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach 

prowadzonych przez Powiat 
Jeleniogórski oraz 

szczegółowych zasad 
przyznawania i wypłacania 
dodatku mieszkaniowego 

Uchwała pismem z dnia 30.10.2019 r., znak: BRP.0711.11.2019 została 
przesłana (za pośrednictwem ePUAP) w dniu 06.11.2019 r.  
do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. Rada Powiatu 
Jeleniogórskiego przyjęła uchwałę bez uwag. 
Zgodnie z przepisem art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 6 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę będący jednostką 
samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę 
zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu 
zawodowego, w drodze regulaminu: 

1) wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz 
szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, 
z zastrzeżeniem art. 33-34a, 

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 
z zastrzeżeniem art. 33-34a, 

3) wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, 
o których mowa w ust. 1 pkt 4, o ile nie zostały określone 
w ustawie lub w odrębnych przepisach 

- w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli, składające się 
ze składników, o których mowa w ust. 1, odpowiadały na obszarze 
działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej średnim 
wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa w ust. 3. 
Uchylenie ust. 1 w § 6 Regulaminu było konieczne, bowiem 
stanowienie o wyodrębnieniu w budżecie Powiatu, w ramach środków 
na wynagrodzenia osobowe, środków na wypłatę dodatków 
motywacyjnych dla kadry pedagogicznej nie mieści się 
w kompetencjach organu stanowiącego. Regulamin został uzgodniony 
ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli działającymi 
na terenie szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski. 
Realizację uchwały zakończono. 

72.  

XIII/94/2019 - 30.10.2019 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi 
na Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Janowicach 
Wielkich 

Uchwała pismem z dnia 30.10.2019 r., znak: BRP.0711.11.2019 została 
przesłana (za pośrednictwem ePUAP) w dniu 06.11.2019 r.  do organu 
nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. Rada Powiatu Jeleniogórskiego 
przyjęła uchwałę bez uwag. 
Realizację uchwały zakończono. 

73.  

XIV/95/2019 - 26.11.2019r. 
zmieniająca uchwałę 

w  sprawie określenia zadań 
finansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2019 r. 

Uchwała pismem z dnia 28.11.2019 r., znak: BRP.0711.12.2019 została 
przesłana (za pośrednictwem ePUAP) w dniu 02.12.2019 r. do organu 
nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. Rada Powiatu Jeleniogórskiego 
przyjęła uchwałę bez uwag.W IV kwartale 2019 r. dokonano zwrotu 
kosztów wyposażenia stanowiska masażysty w kwocie 30.000,00 zł 
(umowa zawarta w III kwartale 2019 r.). W roku 2019 na realizację zadań 
dotyczących rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz kosztów 
działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej powiatowi jeleniogórskiemu 
przyznano środki w wysokości 1.048.278,00 zł. W trakcie realizacji zadań 
ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej okazało się, iż z  limitu 
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przyznanego na 2019 r. wynoszącego 100.000,00 zł pozostała 
niewykorzystana kwota 70.000,00 zł. Niewykorzystane środki 
na  rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych, zostały 
przeznaczone na rehabilitację społeczną w zakresie najpilniejszych 
potrzeb. W zakresie rehabilitacji społecznej przesunięciu uległa 
niewykorzystana kwota 15,00 zł z dofinasowania sportu, kultury, 
rekreacji i turystyki do dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Zmiany 
zostały uregulowane stosowna uchwałą zmieniającą (Uchwała Rady 
Powiatu Jeleniogórskiego Nr XIII/89/2019 z dnia 30 października 2019 
r.). Następnie Zarządu PFRON w miesiącu październiku poinformował o 
zmianach w planie finansowym PFRON i zwiększeniu o kwotę 52.166,00 
zł wysokości środków przypadających wg algorytmu dla Powiatu 
Jeleniogórskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 
społecznej w roku 2019, tj. do kwoty 1.100.444,00 zł. Kwota zwiększenia 
uwzględnia wzrost dofinansowania kosztów pobytu jednego uczestnika 
wtz do wysokości 18 096 zł (tj. wzrost o 300 zł w roku bieżącym). Stąd 
zwiększenie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej w 2019 
r. o kwotę 9.000,00 zł, do łącznej kwoty 542.880,00 zł. Kwotę 43.354,00 
zł przeznaczono na wsparcie finansowe zadań realizowanych przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, tj. dofinansowanie do 
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, środki pomocnicze i przedmioty 
ortopedyczne. Do tej sumy doliczono również kwotę 188,00 zł, która nie 
została wykorzystana na dofinansowanie uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Tę 
zmianę uregulowano Uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr 
XIV/95/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. 
Środki wydatkowano w całości i wg stanu na koniec roku realizacja 
zadania przedstawia się następująco (ogółem 1.100.444,00 zł): 
• rehabilitację zawodową – 30.000,00 zł 
• dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 

przy OT TWK w Kowarach – 542.880,00 zł. 
• rehabilitację społeczną – 527.564,00 zł, w tym 

- turnusy rehabilitacyjne – 87.607,00 zł 
- sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
– 317.829,00 zł 
- bariery architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu się – 
88.715,00 zł 
- sport, kultura, rekreacja i turystyka – 33.413,00 zł. 
Realizacja uchwały zakończona. 

74.  

XIV/96/2019 - 26.11.2019 r. 
w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia 
dotychczasowego 

czteroletniego Technikum 
w  Zespole Szkół 

Technicznych i Licealnych 
w  Piechowicach 

w  pięcioletnie Technikum 
w  Zespole Szkół 

Technicznych i Licealnych 
w  Piechowicach 

Uchwała pismem z dnia 28.11.2019 r., znak: BRP.0711.12.2019 została 
przesłana (za pośrednictwem e PUAP) w dniu 02.12.2019 r. do organu 
nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. Rada Powiatu Jeleniogórskiego 
przyjęła uchwałę bez uwag. Stosownie do przepisu ustawy z dnia 
14  grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, 
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej 
dotychczasowe technika, stwierdza jego przekształcenie w pięcioletnie 
technikum, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 
14  grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Zgodnie z treścią art. 152 ust. 3 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
oświatowe, niniejsza uchwała stanowi Akt założycielski pięcioletniego 
technikum w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach. 
W latach 2019/2020 – 2022/2023 równorzędnie z klasami pięcioletniego 
technikum będą prowadzone klasy dotychczasowego czteroletniego 
technikum dla absolwentów wygaszonych gimnazjów, do zakończenia 
cyklu kształcenia. Realizację uchwały zakończono.  

75.  

XIV/97/2019 - 26.11.2019 r. 
w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego 

Uchwała pismem z dnia 28.11.2019 r., znak: BRP.0711.12.2019 została 
przesłana (za pośrednictwem ePUAP) w dniu 02.12.2019 r.  
do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. Rada Powiatu 
Jeleniogórskiego przyjęła uchwałę bez uwag. Stosowanie do przepisu 
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Liceum Ogólnokształcącego 
w  Zespole Szkół 

Technicznych i Licealnych 
w  Piechowicach 

w  czteroletnie Liceum 
Ogólnokształcące w Zespole 

Szkół Technicznych 
i  Licealnych w Piechowicach 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 
Prawo oświatowe, organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego prowadzącej dotychczasowe trzyletnie liceum 
ogólnokształcące, stwierdza jego przekształcenie w czteroletnie liceum 
ogólnokształcące, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Zgodnie z treścią art. 146 ust. 3 ustawy 
z  dnia  14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
oświatowe, niniejsza uchwała stanowi Akt założycielski czteroletniego 
Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Technicznych i 
Licealnych w Piechowicach. W latach 2019/2020 – 2022/2023 w 
czteroletnim Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół 
Technicznych i Licealnych w Piechowicach prowadzone będą klasy 
dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla 
absolwentów wygaszonego gimnazjum, do zakończenia cyklu 
kształcenia. 
Realizację uchwały zakończono.  

76.  

XIV/98/2019 - 26.11.2019 r.  
w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego 
Liceum Ogólnokształcącego 
z  Oddziałami Mistrzostwa 

Sportowego im. Jana Izydora 
Sztaudyngera w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących 
i  Mistrzostwa Sportowego 

w  Szklarskiej Porębie 
w czteroletnie Liceum 

Ogólnokształcące 
z  Oddziałami Mistrzostwa 

Sportowego im. Jana Izydora 
Sztaudyngera w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących 
i  Mistrzostwa Sportowego 

w Szklarskiej Porębie 

Stosownie do przepisu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe trzyletnie liceum 
ogólnokształcące, stwierdza jego przekształcenie w czteroletnie liceum 
ogólnokształcące, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy 
z  dnia 14 grudnia 2016 r. Zgodnie z treścią art. 146 ust. 3 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe 
niniejsza uchwała stanowi Akt założycielski czteroletniego Liceum 
Ogólnokształcącego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Jana 
Izydora Sztaudyngera w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie. W latach 2019/2020 
– 2022/2023 w czteroletnim Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami 
Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera prowadzone 
będą klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego 
dla absolwentów wygaszonego gimnazjum, do czasu zakończenia cyklu 
kształcenia. Uchwała pismem z dnia 28.11.2019 r., znak: 
BRP.0711.12.2019 została przesłana (za pośrednictwem ePUAP) w 
dniu 02.12.2019 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. 
Rada Powiatu Jeleniogórskiego przyjęła uchwałę bez uwag. 
Realizację uchwały zakończono. 

77.  

XIV/99/2019 - 26.11.2019 r. 
w sprawie zamiaru likwidacji 
Liceum Ogólnokształcącego 

Mistrzostwa Sportowego 
w  Zespole Szkół 

Ogólnokształcących 
i  Mistrzostwa Sportowego 

w  Szklarskiej Porębie 

Uchwała pismem z dnia 28.11.2019 r., znak: BRP.0711.12.2019 została 
przesłana (za pośrednictwem ePUAP) w dniu 02.12.2019 r. do organu 
nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. Rada Powiatu Jeleniogórskiego 
przyjęła uchwałę bez uwag. 
Realizację uchwały zakończono. 

78.  

XIV/100/2019 - 26.11.2019 r. 
w sprawie wyboru 

przedstawiciela Powiatu 
Jeleniogórskiego do składu 

Rady Społecznej przy Centrum 
Rehabilitacji Rolników KRUS 

„GRANIT” w Szklarskiej 
Porębie 

Uchwała pismem z dnia 28.11.2019 r., znak: BRP.0711.12.2019 została 
przesłana (za pośrednictwem ePUAP) w dniu 02.12.2019 r. do organu 
nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. Rada Powiatu Jeleniogórskiego 
przyjęła uchwałę bez uwag. W związku z zaprzestaniem pełnienia 
funkcji członka Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego przez Pana Pawła 
Kwiatkowskiego należało dokonać zmiany przedstawiciela Powiatu 
w  Radzie Społecznej przy Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS 
„GRANIT” w Szklarskiej Porębie. Zarząd Powiatu zaproponował do tej 
funkcji Pana Artura Smolarka – Członka Zarządu. 
Realizację uchwały zakończono. 

79.  

XIV/101/2019 - 26.11.2019 r. 
w sprawie zmian w budżecie 
powiatu jeleniogórskiego na 

2019 rok 

Zmiany w budżecie zostały wprowadzone. O zmianach w budżecie 
poinformowane zostały wszystkie zainteresowane jednostki powiatu 
jeleniogórskiego pismem Nr F.3021.20.19 z dnia 26 listopada 2019 r. 
Uchwała została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz 
została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. Uchwała 
pismem z dnia 28.11.2019 r., znak: BRP.0711.12.2019 została przesłana 
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(za pośrednictwem ePUAP) w dniu 02.12.2019 r. do organu nadzoru - 
Wojewody Dolnośląskiego. Rada Powiatu Jeleniogórskiego przyjęła 
uchwałę bez uwag. 
Realizację uchwały zakończono. 

80.  
XV/102/2019 - 18.12.2019 r. 
w sprawie budżetu powiatu 

jeleniogórskiego na 2020 rok 

Niezwłocznie po podpisaniu przez Przewodniczącego Rady Powiatu 
uchwała została przekazana w formie papierowej do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej Zespół w Jeleniej Górze. Uchwała została również 
niezwłocznie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Ponadto, w ciągu 21 dni od daty uchwalenia uchwał został opracowany 
plan wykonawczy, o którym zostały poinformowane wszystkie 
jednostki organizacyjne powiatu. Uchwała pismem z dnia 19.12.2019 
r., znak: BRP.0711.13.2019 została przesłana (za pośrednictwem e 
PUAP) w  dniu 23.12.2019 r. do organu nadzoru - Wojewody 
Dolnośląskiego. Rada Powiatu Jeleniogórskiego przyjęła uchwałę bez 
uwag. 
Uchwała w trakcie realizacji. 

81.  

XV/103/2019 - 18.12.2019 r. 
w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej powiatu 
jeleniogórskiego 

Niezwłocznie po podpisaniu przez Przewodniczącego Rady Powiatu 
uchwała została przekazana w formie papierowej do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej Zespół w Jeleniej Górze. Uchwała została również 
niezwłocznie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.  
Uchwała pismem z dnia 19.12.2019 r., znak: BRP.0711.13.2019 została 
przesłana (za pośrednictwem e PUAP) w dniu 23.12.2019 r. do organu 
nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. Rada Powiatu Jeleniogórskiego 
przyjęła uchwałę bez uwag. 
Uchwała w trakcie realizacji. 

82.  

XV/104/2019 - 18.12.2019 r. 
w sprawie zmian w budżecie 
powiatu jeleniogórskiego na 

2019 rok 

Zmiany w budżecie zostały wprowadzone. O zmianach w budżecie 
poinformowane zostały wszystkie zainteresowane jednostki powiatu 
jeleniogórskiego pismem Nr F.3021.22.19 z dnia 18 grudnia 
2019r.Uchwała została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
oraz została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej 
.Uchwała pismem z dnia 19.12.2019 r., znak: BRP.0711.13.2019 została 
przesłana (za pośrednictwem ePUAP) w dniu 23.12.2019 r. do organu 
nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. Rada Powiatu Jeleniogórskiego 
przyjęła uchwałę bez uwag. 
Realizację uchwały zakończono. 

83.  

XV/105/2019 - 18.12.2019 r. 
w sprawie ustalenia wysokości 

stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego 

Uchwała pismem z dnia 19.12.2019 r., znak: BRP.0711.13.2019 została 
przesłana (za pośrednictwem ePUAP) w dniu 23.12.2019 r. do organu 
nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. Rada Powiatu Jeleniogórskiego 
przyjęła uchwałę bez uwag. 

84.  

XV/106/2019 - 18.12.2019 r. 
w sprawie przyjęcia planu 

pracy Rady Powiatu 
Jeleniogórskiego na rok 2020 

Uchwała pismem z dnia 19.12.2019 r., znak: BRP.0711.13.2019 została 
przesłana (za pośrednictwem e-PUAP) w dniu 23.12.2019 r. do organu 
nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. Rada Powiatu Jeleniogórskiego 
przyjęła uchwałę bez uwag. 
Uchwała w trakcie realizacji. 

85.  

XV/107/2019 - 18.12.2019 r. 
w sprawie przyjęcia planu 
pracy Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu 
Jeleniogórskiego na rok 2020 

Uchwała pismem z dnia 19.12.2019 r., znak: BRP.0711.13.2019 została 
przesłana (za pośrednictwem ePUAP) w dniu 23.12.2019 r. do organu 
nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. Rada Powiatu Jeleniogórskiego 
przyjęła uchwałę bez uwag. 
Uchwała w trakcie realizacji. 

86.  

XV/108/2019 - 18.12.2019 r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi 

z dnia 22 listopada 2019 r. 
na  działanie zarządcy dróg 

powiatowych 

Uchwała pismem z dnia 19.12.2019 r., znak: BRP.0711.13.2019 została 
przesłana (za pośrednictwem ePUAP) w dniu 23.12.2019 r. do organu 
nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. Rada Powiatu Jeleniogórskiego 
przyjęła uchwałę bez uwag. 
Realizację uchwały zakończono. 

87.  
XV/109/2019 - 18.12.2019 r. 
w sprawie przekazania petycji 

według właściwości 

Uchwała pismem z dnia 19.12.2019 r., znak: BRP.0711.13.2019 została 
przesłana (za pośrednictwem ePUAP) w dniu 23.12.2019 r. do organu 
nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. Rada Powiatu Jeleniogórskiego 
przyjęła uchwałę bez uwag. 
Realizację uchwały zakończono. 
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Załącznik nr 2 do Raportu o stanie Powiatu Jeleniogórskiego za rok 2019 
 

Informacja roczna z wykonania uchwał  
Rady Powiatu Jeleniogórskiego podjętych przed 1 stycznia 2019 roku, 

których realizacja w 2019 roku była częściowa 

L.p. Uchwała (numer/data 
podjęcia/przedmiot Informacja o wykonaniu 

1.  

IX/57/2007 - 27.06 2007 r.  

w sprawie podpisania Umowy 

o  Partnerstwie pomiędzy Powiatem 

Bamberg – Niemcy a Powiatem 

Jeleniogórskim 

W I kwartale 2019 omówiono planowaną wizytę delegacji Powiatu 

Jeleniogórskiego dotyczącą biegu UNESCO, który  

w Bambergu ma odbyć się początkiem maja br. W dniach 3-5 maja 

2019 roku delegacja Powiatu Jeleniogórskiego w skład której 

wchodzili radni powiatowi, grupa folklorystyczna „Karkonosze” 

i  reprezentacja sportowa mężczyzn w biegach przebywała 

z  oficjalną wizytą w partnerskim powiecie Bamberg (Frankonia, 

Niemcy). Celem wizyty u naszego niemieckiego partnera 

w Bambergu był udział reprezentacji Powiatu Jeleniogórskiego 

w Międzynarodowym Biegu Światowego Dziedzictwa 

Kulturowego UNESCO, którego trasa przebiegała ulicami starego 

miasta w Bambergu oraz w festynie folklorystycznym 

„Trachtenmarkt”, który poświęcony był tradycjom wykonywania 

i noszenia regionalnych strojów ludowych oraz utrzymywaniu tej 

tradycji na co dzień i od święta. Podczas festynu oprawę muzyczną 
zapewniały zespół muzyczny gospodarzy „Kreuzschuher 

Kerwasmusikanten” i grupa folklorystyczna z naszego powiatu 

„Karkonosze”. Występy zespołów cieszyły się bardzo dużym 

zainteresowaniem i jak zapewniali goście biorący udział w festynie 

wprowadziły wszystkich obecnych w odpowiednią atmosferę jaka 

towarzyszyć powinna prezentacji folkloru regionów. 4 maja 2019 

roku w hali kongresowej w Bambergu nasza delegacja wzięła 

udział w uroczystej akademii poświęconej partnerstwu w Europie 

wspólnie z reprezentacjami partnerów miasta Bamberg z Anglii, 

Francji, Włoch, Austrii, Węgier i Czech. 5 maja trzyosobowa 

reprezentacja mężczyzn w biegach wzięła udział w biegu ulicznym 

na dystansie 10,9 km. W biegu tym wzięło udział około 2 tys. 

zawodników z całej Europy a także z Afryki, (z Kenii). Najlepszy 

z naszych zawodników Krzysztof Tschirsch wywalczył 5 miejsce 

w tym biegu a pozostali przybiegli w  pierwszej grupie biegaczy, 

która dotarła na metę. Wysokie lokaty w klasyfikacji generalnej 

naszych biegaczy z Karkonosz Running Team były dla strony 

niemieckiej po raz kolejny dowodem bardzo wysokiego poziomu 

sportowego zawodników z Powiatu Jeleniogórskiego. Należałoby 

zaznaczyć, iż Bieg UNESCO w Bambergu należy do elity 

masowych biegów ulicznych w Europie i co dwa lata sprowadza 

do stolicy Górnej Frankonii ok. 11 tys. uczestników i ok. 50 tys. 

gości z Europy chcących dopingować sportowców. Każdego dnia 

wizyty towarzyszyli naszej delegacji przedstawiciele samorządów 

powiatowego i miasta Bamberg na czele ze Starostą Powiatu 

Bamberg Johannem Kalbem.  W dniach 20-22.09.2019r. Powiat 

Jeleniogórski reprezentowany przez Starostę Jeleniogórskiego 

Krzysztofa Wiśniewskiego, Członka Zarządu Powiatu 

Jeleniogórskiego Artura Smolarka, przedstawicieli folkloru, 

producentów regionalnych, gastronomów i Radnych Powiatowych 

prezentuje kulturę, specjalności kulinarne i folklor naszego regionu 

podczas Międzynarodowego Tygodnia i Święta Dożynek 

w  partnerskim Powiecie Bamberg (Bayern). W dniu 20.09.2019r. 

Starosta Jeleniogórski wręczył wspólnie ze Starostą Bambergu 

podczas uroczystej gali otwarcia Międzynarodowego Tygodnia 
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w  Powiecie Bamberg stypendia dla dwóch studentek Karkonoskiej 

Państwowej Szkoły Wyższej na Uniwersytecie w Bambergu. 

Nasza reprezentacja wzięła udział w dużym pochodzie 

dożynkowym oglądanym przez ponad 5 000 mieszkańców regionu 

Bamberg. Dożynki powiatowe odwiedziło ponad 30 000 osób. 

2.  

XXXVIII/234/2009 - 30.11.2009 r. 

w sprawie podpisania Porozumienia 

o Współpracy i Przyjaźni pomiędzy 

Miastem Jablonec nad Nisou 

w  Czechach a Powiatem 

Jeleniogórskim 

W II kwartale 2019 roku nie prowadzono żadnych działań 
związanych z miastem Jablonec nad Nisou.  W ramach współpracy 

partnerskiej pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim i Jabloncem nad 

Nisou w Czechach, nasz powiat w dniach 8-10 sierpnia 2019 

prezentował swoją ofertę turystyczno-kulturalną podczas 

Międzynarodowych Targów Szkła i Biżuterii "Kruche Piękno 

2019" w Jabloncu. Systematycznie zwiększająca się liczba 

turystów z Czech odwiedzających nasz powiat powoduje duże 

zainteresowanie naszych sąsiadów możliwością spędzania 

wolnego czasu w Polskich Karkonoszach.  Targi Szkła i Biżuterii 

były bardzo dobrą okazją do zaprezentowania naszej oferty 

w  Czechach.  Podczas targów Kruche Piękno swoje wyroby 

prezentowało ponad 50 producentów z Czech. Organizatorzy 

informowali o około 13 tysiącach odwiedzających targi. 

Elementem imprezy były także codzienne pokazy mody znanych 

czeskich projektantów mody i biżuterii. Wydarzenie przyciągnęło 

do Jablonca także wysublimowaną klientelę, co zwiększyło jej 

prestiż. Targi są także propozycją, dająca możliwość wypadu 

do Czech dla zainteresowanych mieszkańców Powiatu 

Jeleniogórskiego. Z Jeleniej Góry do Jablonca nad Nisou jedzie 

się tylko 1 godz. 20 min. W IV kwartale 2020 roku Powiat 

Jeleniogórski nie realizował żadnych zadań z miastem Jablonec 

nad Nisou. 

3.  

X/53/2011 - 27.06.2011 r.  

w sprawie upoważnienia Zarządu 

Powiatu Jeleniogórskiego 

do  podjęcia rozmów dotyczących 

podpisania Porozumienia 

o Współpracy i Przyjaźni pomiędzy 

Nowomoskiewską Rejonową 
Administracją Państwową Obwodu 

Dniepropietrowskiego na Ukrainie 

a  Powiatem Jeleniogórskim 

W I kwartale 2019 roku nie prowadzono żadnych działań 
związanych z podjęciem współpracy z Obwodem 

Dniepropietrowskim.  W II kwartale 2019 roku nie prowadzono 

żadnych działań związanych z podjęciem współpracy z Obwodem 

Dniepropietrowskim. W III kwartale 2019 roku nie prowadzono 

żadnych działań związanych z podjęciem współpracy z Obwodem 

Dniepropietrowskim. 

4.  

XXVIII/16/2013 - 26.03.2013 r. 

w sprawie środków 

przeznaczonych dla nauczycieli 

szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez Powiat 

Jeleniogórski oraz rodzaju 

świadczeń w ramach tej pomocy, 

warunków i sposobów ich 

przyznawania 

Posiedzenie Komisji opiniującej wnioski o pomoc zdrowotną 
odbyło się w dniu 26 października 2018 r. w wyniku czego 

przyznana została pomoc zdrowotna 29 nauczycielom 

z  5  jednostek na ogólną kwotę 21.701,00 zł. Udzielanie pomocy 

zdrowotnej nauczycielom i nauczycielom emerytom ma charakter 

cykliczny. Następne posiedzenie Komisji opiniującej, przyznanie 

pomocy zdrowotnej odbędzie się w październiku br. Udzielanie 

pomocy zdrowotnej nauczycielom i nauczycielom emerytom ma 

charakter cykliczny. Następne posiedzenie Komisji opiniującej, 

przyznanie pomocy zdrowotnej odbędzie się w miesiącu 

październiku br. Udzielanie pomocy zdrowotnej nauczycielom 

i nauczycielom emerytom ma charakter cykliczny. Następne 

posiedzenie Komisji opiniującej przyznanie pomocy zdrowotnej 

odbędzie się w m-cu październiku br. 

Realizację uchwały zakończono. 

5.  

XLI/235/2014 - 26.06.2014 r.  

w sprawie określenia zasad, trybu 

przyznawania i pozbawiania oraz 

rodzajów i wysokości nagród 

i  wyróżnień dla zawodników 

i  trenerów za wysokie wyniki 

sportowe w międzynarodowym lub 

W I kwartale 2019 r. nie przyznano żadnych nagród i wyróżnień 
za  wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym 

współzawodnictwie sportowym. W II kwartale 2019 r. nie 

przyznano żadnych nagród i wyróżnień za wysokie wyniki 

sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie 

sportowym. W III kwartale 2019 r. nie przyznano żadnych nagród 

i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub 
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krajowym współzawodnictwie 

sportowym 

krajowym współzawodnictwie sportowym. W IV kwartale 2019 r. 

nie przyznano żadnych nagród i wyróżnień za wysokie wyniki 

sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie 

sportowym. 

6.  

XLII/240/2014 - 11.09.2014 r.  

w sprawie podpisania Porozumienia 

o współpracy pomiędzy Saksońskim 

Związkiem Narciarskim 

w Niemczech a Powiatem 

Jeleniogórskim 

Zgodnie z ustaleniami Powiat Jeleniogórski i Saksoński Związek 

Narciarski w IV kwartale 2018 r. po ponownym sprawdzeniu 

możliwości dofinansowania z budżetów odstąpili od realizacji 

zadań w ramach programów unijnych. Dalsza kooperacja  

w obszarze sportu uwarunkowana kondycją finansową partnerów 

została przesunięta na lata 2018-2020. 

7.  

V/21/2015 - 26.02.2015 r.  

w sprawie przyjęcia „Powiatowej 

strategii rozwiązywania problemów 

społecznych na lata 2015 - 2020” 

Realizacja Strategii ma charakter długofalowy. Strategia jest 

w  trakcie realizacji. Część zadań jest rozłożona w czasie, 

a realizacja innych ma charakter ciągły. Dotychczasowa realizacja 

Strategii jest zgodna z harmonogramem i przyjętymi założeniami. 

Uchwałą Rady Powiatu przyjęto „Powiatową Strategię 
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020. 

Przyjęte w Strategii cele (strategiczne i operacyjne) obejmują kilka 

obszarów:  

1) dzieci pozbawione częściowo lub całkowicie opieki 

rodziców, 

2) osoby niepełnosprawne, 

3) osoby wymagające pomocy w samodzielnym 

funkcjonowaniu i całodobowej opieki z powodu wieku, 

choroby lub niepełnosprawności, wymagające wsparcia w 

formie powiatowej opieki instytucjonalnej, 

4) osoby znajdujące się w sytuacji kryzysowej, w tym 

również w związku z przemocą w rodzinie, 

Realizacja Strategii ma charakter długofalowy. Strategia jest 

w trakcie realizacji. Część zadań jest rozłożona w czasie, 

a realizacja innych ma charakter ciągły. Dotychczasowa realizacja 

Strategii jest zgodna z harmonogramem i przyjętymi założeniami.   

Uchwałą Rady Powiatu przyjęto „Powiatową Strategię 
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020. 

Przyjęte w Strategii cele (strategiczne i operacyjne) obejmują kilka 

obszarów:  

1) dzieci pozbawione częściowo lub całkowicie opieki 

rodziców, 

2) osoby niepełnosprawne, 

3) osoby wymagające pomocy w samodzielnym 

funkcjonowaniu i całodobowej opieki z powodu wieku, 

choroby lub niepełnosprawności, wymagające wsparcia 

w formie powiatowej opieki instytucjonalnej, 

4) osoby znajdujące się w sytuacji kryzysowej, w tym 

również w związku z przemocą w rodzinie, 

Realizacja Strategii ma charakter długofalowy. Strategia jest 

w trakcie realizacji. Część zadań jest rozłożona w czasie, 

a  realizacja innych ma charakter ciągły. Dotychczasowa realizacja 

Strategii jest zgodna z harmonogramem i przyjętymi założeniami.   

8.  

V/22/2015 - 26.02.2015 r.   

w sprawie przyjęcia 

„Powiatowego Programu Działań 
Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2015-

2020” 

Program ma charakter długofalowy i jest w trakcie realizacji. 

Realizacja celów jest rozłożona w czasie i monitorowana. 

Uchwałą Rady Powiatu przyjęto „Powiatowy Program Działań na 

Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015 – 2020”.  Misją 
Programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób 

niepełnosprawnych oraz wspieranie w drodze do samodzielności, 

niezależności i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym 

i zawodowym, poprzez realizację celów strategicznych 

i szczegółowych. Wśród przyjętych do realizacji obszarów należy 

wymienić: 
1) kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec 

niepełnosprawności, 
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2) poprawa dostępności środowiska dla osób 

niepełnosprawnych, 

3) wzrost poziomu samodzielności i niezależności osób 

niepełnosprawnych, 

4) podniesienie poziomu usług w zakresie pomocy 

instytucjonalnej, 

5) wzrost aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. 

6) Program ma charakter długofalowy i jest w trakcie 

realizacji.  

Realizacja celów jest rozłożona w czasie i monitorowana. 

9.  

V/23/2015 - 26.02.2015 r.  

w sprawie przyjęcia „Powiatowego 

programu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz ochrony 

ofiar przemocy w rodzinie na lata 

2015-2020” 

Działania podjęte w Programie mają charakter długofalowy 

i  uwzględniają współpracę wszystkich jednostek na terenie 

powiatu, które w ramach swoich zadań zajmują się ochroną, czy 

też wsparciem rodziny i jej członków. Program jest w trakcie 

realizacji. Uchwałą Rady Powiatu przyjęto „Powiatowy program 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie na lata 2015-2020”. Misją Programu jest:  

1) promowanie wartości rodzinnych oraz metod 

wychowawczych bez użycia przemocy,  

2) edukowanie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie 

skutków stosowania przemocy w rodzinie,  

3) doprowadzenie do zmiany sposobu postrzegania przez 

społeczeństwo zjawiska przemocy w rodzinie, poprzez 

realizację określonych w Programie celów.  

Działania podjęte w Programie mają charakter długofalowy 

i uwzględniają współpracę wszystkich jednostek na terenie 

powiatu, które w ramach swoich zadań zajmują się ochroną, czy 

też wsparciem rodziny i jej członków.  

10.  

IX/54/2015 - 25.06.2015 r.  

w sprawie zwolnienia mieszkańców 

miejscowości Zachełmie, Gmina 

Podgórzyn z obowiązku uiszczania 

opłat związanych ze zmianami 

administracyjnymi 

Do dnia sporządzenia niniejszej informacji zgłosiło się 9 osób 

uprawnionych do wymiany dokumentów. Uchwała została 

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego w dniu 30 czerwca 2015 r. pod poz. 2798.  Do dnia 

sporządzenia niniejszej informacji zgłosiło się 9 osób 

uprawnionych do wymiany dokumentów.  

11.  

XVIII/99/2016 r. - 29.04.2016 r. 

w sprawie przyjęcia Programu 

Rozwoju Powiatu 

Jeleniogórskiego na lata 2016 – 

2020 

Po podjęciu przez Radę Powiatu Jeleniogórskiego uchwały 

Nr  XVIII/99/2016 z dnia 29.04.2016 r. w sprawie przyjęcia 

„Programu Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020” 

oraz po opublikowaniu jego treści w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego i na stronie internetowej Powiatu 

rozpoczął pracę Zespół ds. wdrożenia, monitorowania  

i ewaluacji ww. Programu, powołany przez Zarząd Powiatu 

Jeleniogórskiego uchwałą Nr 79/255/16 w dniu 31 maja 2016 r. 

Zgodnie z ustalonym w ww. uchwale zakresem zadań Zespół 
w 2018 r. nadzorował i monitorował przebieg procesu realizacji 

Programu i zadanie to wykonywać będzie do końca 2020 roku. 

Raport o stanie realizacji Programu w przedmiotowej sprawie jest 

corocznie przedstawiany Radzie Powiatu Jeleniogórskiego 

w terminie do końca maja każdego roku. 

12.  

XXVI/133/2016 - 28.11.2016 r.  

w sprawie wyrażenia zgody 

na  przystąpienie i realizację 
projektu pn.: „Wprowadzenie 

e- usług publicznych w Powiecie 

Jeleniogórskim” w ramach 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014-2020 

W grudniu 2018 r. złożono dokumentacje końcową i projekt został 
zakwalifikowany do wypłaty refundacji. Dnia 28 grudnia 2018 r. 

na konto bankowe Powiatu wpłynęła kwota 1.811.836,41 zł 
tytułem rozliczenia projektu. Realizacja „Projektu umowy 

o dofinansowanie projektu pn.: „Wprowadzenie e-usług 

publicznych w powiecie jeleniogórskim” odbywa się na bieżąco 

zgodnie z wyznaczonymi zadaniami. 

13.  

XXVIII/142/2017 - 30.01.2017 r.  

w sprawie wyrażenia zgody 

na przystąpienie i realizację projektu 

Powiat Jeleniogórski wyraził wolę przystąpienia do ww. projektu 

realizowanego w ramach programu współpracy transgranicznej 

Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska na lata 2014-2020 
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pn.: „Poprawa bezpieczeństwa 

Kotliny Jeleniogórskiej oraz 

przygranicznych obszarów Gór 

Izerskich i Karkonoszy” 

priorytet 1: Wspólne zarządzanie ryzykiem, 1:1 Podniesienie 

transgranicznej gotowości do podejmowania działań refundacji.  

Projekt realizowany jest od 01.01.2018 r. zgodnie z ustalonym 

harmonogramem. Partnerzy w dniach 25-26.05.2019 r. 

uczestniczyli we wspólnych szkoleniach i treningach 

specjalistycznych oraz w obchodach Międzynarodowego Polsko-

Czeskiego Dnia Strażaka. 

W dniach 10-12.09.2019 r. odbyło się 3-dniowe szkolenie dla służb 

zarządzania kryzysowego z Republiki Czeskiej i Polski, w którym 

udział wzięło po 15 przedstawicieli z Polski i Republiki Czeskiej. 

W dniu 10.12.2019 r. odbyło się robocze spotkanie dla służb 

zarządzania kryzysowego z Republiki Czeskiej i Polski. 

Zakończenie projektu do 30.12.2020 r. 

14.  

XXVIII/144/2017 - 30.01.2017 r.  

w sprawie zwolnienia mieszkańców 

miejscowości Komarno, gmina 

Janowice Wielkie z obowiązku 

uiszczenia opłat związanych ze 

zmianami administracyjnymi 

Do dnia sporządzenia niniejszej informacji zgłosiło się 7 osób 

uprawnionych do wymiany dokumentów. Uchwała została 

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego w dniu 07.02.2017 r. pod poz. 610.  

15.  

XXIX/149/2017 - 01.03.2017 r.  

w sprawie podpisania Umowy 

o  Partnerstwie pomiędzy Miastem 

Tanvald-Republika Czeska 

a  Powiatem Jeleniogórskim 

Umowa o Partnerstwie dotycząca współpracy pomiędzy Miastem 

Tanvald-Republika Czeska, a Powiatem Jeleniogórskim została 

przygotowana i opracowana na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15 oraz 

12 pkt 9a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2018., poz. 995 z póź.zm.). Umowa ta ma 

na celu podjęcie wspólnych działań w zakresie zapewnienia 

wymiany informacji, wspólnego opracowywania procedur 

uwzględniających udzielanie wzajemnej pomocy w ramach 

zarządzania kryzysowego w przypadku katastrof i klęsk 

żywiołowych. Rada Powiatu podjęła uchwałę bez uwag. 

Umowa o partnerstwie pomiędzy Miastem Tanvald-Republika 

Czeska a Powiatem Jeleniogórskim została podpisana w dniu 

28.06.2017 r. i jest w trakcie realizacji. Partnerzy wspólnie 

uczestniczą w szkoleniach i manewrach służb kryzysowych po obu 

stronach granicy. Partnerzy w dniach 25-26.05.2019 r. 

uczestniczyli we wspólnych szkoleniach i treningach 

specjalistycznych oraz w obchodach Międzynarodowego Polsko-

Czeskiego Dnia Strażaka. Przedstawiciel miasta Partnerskiego 

Tanvald uczestniczył w polsko-czeskim szkoleniu służb 

zarządzania kryzysowego w dniach 10-12.09.2019 r. w Jeleniej 

Górze. Organizatorem był Powiat Jeleniogórski. W dniu 

10.12.2019 r. odbyło się robocze spotkanie dla służb zarządzania 

kryzysowego z Republiki Czeskiej i Polski. 

16.  

XXIX/150/2017 - 01.03.2017 r.  

w sprawie podpisania Umowy 

o  Partnerstwie pomiędzy Miastem 

Jilemnice - Republika Czeska 

a  Powiatem Jeleniogórskim 

Umowa o Partnerstwie dotycząca współpracy pomiędzy Miastem 

Jilemnice - Republika Czeska, a Powiatem Jeleniogórskiem została 

przygotowana i opracowana na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15 oraz 

art. 12 pkt 9a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. m (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 814 z późn.zm.). Umowa ta ma na celu podjęcie wspólnych 

działań w zakresie: zapewnienia wymiany informacji oraz 

wspólnego opracowywania procedur uwzględniających udzielanie 

wzajemnej pomocy w ramach zarządzania kryzysowego  

w przypadku katastrof i klęsk żywiołowych. Rada Powiatu podjęła 

uchwałę bez uwag. W czerwcu bieżącego roku został złożony do 

akceptacji projekt umowy o partnerstwie do Urzędu Miasta 

Jilemnice. Umowa została podpisana w dniu 29.09.2018 r. i jest 

w  trakcie realizacji. Partnerzy wspólnie uczestniczą w szkoleniach 

i manewrach służb kryzysowych po obu stronach granicy. 

Partnerzy w dniach 25-26.05.2019 r. uczestniczyli we wspólnych 

szkoleniach i treningach specjalistycznych oraz w obchodach 

Międzynarodowego Polsko-Czeskiego Dnia Strażaka. 

Przedstawiciel miasta Partnerskiego Jilemnice uczestniczył 
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w  polsko-czeskim szkoleniu służb zarządzania kryzysowego 

w  dniach 10-12.09.2019 r. w Jeleniej Górze. Organizatorem był 
Powiat Jeleniogórski W dniu 10.12.2019 r. odbyło się robocze 

spotkanie dla służb zarządzania kryzysowego z Republiki Czeskiej 

i Polski. 

17.  

XXXI/161/2017 - 26.04.2017 r.  

w sprawie przyjęcia „Powiatowego 

programu profilaktycznego w 

zakresie promowania i wdrożenia 

prawidłowych metod 

wychowawczych w stosunku 

do dzieci w rodzinach zagrożonych 

przemocą w rodzinie na lata 2017-

2020” 

Celem głównym Programu jest promowanie i wdrażanie 

prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci  

w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. Zakłada się, 
że przy współpracy wielu podmiotów realizacja Programu 

przyczyni się do: 

- zwiększenia świadomości i zmiany postaw społecznych 

wobec różnych form przemocy w stosunku do dzieci, 

- wzrostu wiedzy i umiejętności wychowawczych 

w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą, 
- podniesienia poziomu wiedzy dotyczącej możliwości 

uzyskania wsparcia i pomocy ze strony służb i organizacji 

działających na rzecz pomocy dziecku i rodzinie, 

zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania przemocy 

domowej, 

- wzrost umiejętności diagnozowania przemocy w rodzinie 

i podejmowania skutecznych działań przez 

przedstawicieli różnych instytucji. Program ma charakter 

długofalowy i jest w trakcie realizacji. 

Celem głównym Programu jest promowanie i wdrożenie 

prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci  

w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. Zakłada się, 
że przy współpracy wielu podmiotów realizacja Programu 

przyczyni się do:  

- zwiększenia świadomości i zmiany postaw społecznych 

wobec różnych form przemocy w stosunku do dzieci, 

- wzrostu wiedzy i umiejętności wychowawczych 

w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą, 
- podniesienia poziomu wiedzy dotyczącej możliwości 

uzyskania wsparcia i pomocy ze strony służb i organizacji 

działających na rzecz pomocy dziecku i rodzinie, 

zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania przemocy 

domowej, 

- wzrost umiejętności diagnozowania przemocy w rodzinie 

i podejmowania skutecznych działań przez 

przedstawicieli różnych instytucji.  

Program ma charakter długofalowy i jest w trakcie realizacji. 

18.  

XXXVI/192/2017 - 25.10.2017 r.  

w sprawie uchwalenia Programu 

i form współpracy Powiatu 

Jeleniogórskiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi 

podmiotami w 2018 roku 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert, Uchwałą nr 194/600/18 

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego przyznał środki na realizację 
zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa: 

Zadanie nr 2 „Organizacja i popularyzacja imprez turystyczno-

krajoznawczych o charakterze powiatowym”.  

Umowa nr  3/TiK/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. z Polskim 

Towarzystwem Turystyczno - Krajoznawczym Oddział Sudety 

Zachodnie z  siedzibą w Jeleniej Górze na realizację zadania 

publicznego pn.: „XIII Ogólnopolski Rajd Geologiczny Młodzieży 

Szkolnej 2018”. Termin realizacji zadania 01.03.- 31.12.2018 r. 

Kwota dofinansowania 2.000 zł. Sprawozdanie z realizacji ww. 

zadania zostało złożone w dniu 23.01.2019 r. Zadanie zrealizowane 

i rozliczone. 

Umowa nr 4/TiK/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. z Polskim 

Towarzystwem Turystyczno - Krajoznawczym Oddział Sudety 

Zachodnie z siedzibą w Jeleniej Górze na realizację zadania 

publicznego pn.: „63 Ogólnopolski Rajd Narciarski Karkonosze”. 

Termin realizacji zadania 05.01.-31.12.2018 r. Kwota 
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dofinansowania 1.900 zł. Sprawozdanie z realizacji ww. zadania 

zostało złożone w dniu 19.12.2018 r. Zadanie zrealizowane 

i rozliczone. 

Umowa nr 5/TiK/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. z Polskim 

Towarzystwem Turystyczno - Krajoznawczym Oddział Sudety 

Zachodnie z siedzibą w Jeleniej Górze na realizację zadania 

publicznego pn.: „48 Ogólnopolski Rajd na Raty”. Termin 

realizacji zadania 02.02. - 31.12.2018 r. Kwota dofinansowania 

2.000 zł. Sprawozdanie z realizacji ww. zadania zostało złożone 

w dniu 23.01.2019 r. Zadanie zrealizowane i rozliczone. 

Umowa nr 7/TiK/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. z Polskim 

Towarzystwem Turystyczno - Krajoznawczym Oddział Sudety 

Zachodnie z siedzibą w Jeleniej Górze na realizację zadania 

publicznego pn.: „Konkursy krajoznawcze. Eliminacje 

Wojewódzkie „Poznajemy Ojcowiznę” i Eliminacje Między 

powiatowego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju 

Turystyczno - Krajoznawczego”. Termin realizacji zadania 05.01.-

31.12.2018 r. Kwota dofinansowania 2.600 zł. Sprawozdanie 

z realizacji ww. zadania zostało złożone w dniu 23.01.2019 r. 

Zadanie zrealizowane i rozliczone. 

Realizacja uchwały zakończona, zadania zrealizowane. 

19.  

XLII/214/2018 - 30.01.2018 r.  

w sprawie przyjęcia Lokalnego 

Programu wspierania edukacji dzieci 

i młodzieży 

Jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane wspieraniem 

edukacji poprzez przyznanie uczniom stypendiów, obowiązane 

są uchwalić programy wspierania edukacji zorientowane 

na wyrównywanie szans edukacyjnych uzdolnionych uczniów  

w prowadzonych przez Powiat szkołach przyjął Lokalny Program. 

Przyjęcie Programu daje organowi prowadzącemu uprawnienia 

do udzielania pomocy dzieciom i młodzieży w formie, zakresie, 

trybie i na warunkach określonych w nim zgodnie  

z obowiązującym stanem prawnym. Program będzie cyklicznie 

realizowany w każdym roku szkolnym. Jednostki samorządu 

terytorialnego zainteresowane wspieraniem edukacji poprzez 

przyznanie uczniom stypendiów, obowiązane są uchwalić 
programy wspierania edukacji zorientowane na wyrównywanie 

szans edukacyjnych uzdolnionych uczniów w prowadzonych przez 

Powiat szkołach przyjął Lokalny Program. Przyjęcie Programu 

daje organowi prowadzącemu uprawnienia do udzielania pomocy 

dzieciom i młodzieży w formie, zakresie, trybie i na warunkach 

określonych w nim zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. 

Program będzie cyklicznie realizowany w każdym roku szkolnym. 

Realizację uchwały zakończono. 

20.  

XLII/215/18 - 30.01.2018 r.   

w sprawie określenia Regulaminu 

udzielania pomocy w ramach 

Programu wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży 

W przypadku przyjęciu lokalnego Programu wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży, organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego określa szczegółowe warunki udzielania 

pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy w ramach 

przyjętego Programu. Regulamin określa ogólne zasady realizacji 

tego programu oraz szczegółowe warunki przyznawania form 

pomocy w ramach tych przedsięwzięć pomocowych tj.: 

- stypendium Rady Powiatu Jeleniogórskiego, 

- nagroda Starosty Jeleniogórskiego przyznawana za 

szczególne osiągnięcia w dziedzinie naukowej, 

społecznej, kulturalnej lub innej.  

Przyznawanie nagród Starosty Jeleniogórskiego i stypendiów Rady 

Powiatu Jeleniogórskiego dla uczniów szkół prowadzonych przez 

Powiat ma charakter cykliczny i odbywa się raz w roku 

w listopadzie. 

Przyznawanie nagród Starosty Jeleniogórskiego i stypendiów Rady 

Powiatu Jeleniogórskiego dla uczniów szkół prowadzonych przez 

Powiat ma charakter cykliczny i odbywa się raz w roku 

w listopadzie. 
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Przyznawanie nagród Starosty Jeleniogórskiego i stypendiów Rady 

Powiatu Jeleniogórskiego dla uczniów szkół prowadzonych przez 

Powiat ma charakter cykliczny i odbywa się raz w roku 

w listopadzie. 

Realizację uchwały zakończono. 

21.  

XLII/216/2018 - 30.01.2018 r.   

w sprawie przystąpienia do prac nad 

strategią rozwoju społeczno-

gospodarczego południowej części 

Dolnego Śląska „SUDETY 2030” 

Zgodnie z podjętą uchwałą Nr XLII/216/2018 Rady Powiatu 

Jeleniogórskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie 

przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-

gospodarczego południowej części Dolnego Śląska „SUDETY 

2030” wyrażona została zgoda na partycypowanie Powiatu 

Jeleniogórskiego w kosztach opracowania przedmiotowego 

dokumentu. Wykonawcą został Uniwersytet Ekonomiczny we 

Wrocławiu, z którym Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 

8 maja 2018 r. zawarł umowę Nr 83/2018. Kwota złożonej oferty 

została podzielona równo na wszystkie samorządy i wyniosła 

1.122,64 zł netto (tj. 1.380,85 zł brutto). Ostatnim etapem prac nad 

Strategią „SUDETY 2030” było jej przyjęcie do realizacji w drodze 

uchwał przez rady gmin/powiatów. Rada Powiatu Jeleniogórskiego 

uchwałą nr IV/24/2019 z dnia 25.01.2019 r. przyjęła do realizacji 

Strategię rozwoju społeczno-gospodarczego południowej 

i zachodniej części Dolnego Śląska zwaną „Strategia Rozwoju 

Sudety 2030”. 

Realizację uchwały zakończono. 

22.  

XLIV/221/2018 - 28.03.2018 r.  

w sprawie zwolnienia mieszkańców 

Piechowic z obowiązku uiszczenia 

opłat związanych ze zmianami 

administracyjnymi 

Do dnia sporządzenia niniejszej informacji zgłosiła się 1 osoba 

uprawniona do wymiany dokumentów. Uchwała została ogłoszona 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 

13 kwietnia 2018r., poz. 1989. Do dni sporządzenia niniejszej 

informacji zgłosiła się 1 osoba uprawniona do wymiany 

dokumentów.  

23.  

XLIV/223/2018 - 28.03.2018 r.  

w sprawie przyjęcia” Powiatowego 

programu rozwoju pieczy zastępczej 

na lata 2018-2020” 

Założone w Programie cele służą rozwojowi pieczy zastępczej 

zapewniającej każdemu dziecku całkowicie lub częściowo 

pozbawionemu opieki rodziców, stabilnego i bezpiecznego 

środowiska wychowawczego. Zakłada się, że realizacja przyjętych  

w Programie celów, umożliwi ograniczenie roli placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, na rzecz rodzinnej opieki 

zastępczej. Przyjęte w Programie cele (główne i szczegółowe) mają 
charakter ciągły i są realizowane przez Centrum w ramach bieżącej 

działalności. Program jest w trakcie realizacji. 

W związku z upływem okresu obowiązywania programu 

dotyczącego lat 2015-2017, opracowano nowy dokument, który 

uwzględnia dotychczasowe doświadczenia i jest kontynuacją 
większości poprzednich działań. Okres obowiązywania kolejnego 

Programu dotyczy lat 2018-2020. Założone w Programie cele służą 
rozwojowi pieczy zastępczej zapewniającej każdemu dziecku 

całkowicie lub częściowo pozbawionemu opieki rodziców, 

stabilnego i bezpiecznego środowiska wychowawczego. Zakłada 

się, że realizacja przyjętych w Programie celów, umożliwi 

ograniczenie roli placówek opiekuńczo-wychowawczych, na rzecz 

rodzinnej pieczy zastępczej. Przyjęte w Programie cele (główny 

i szczegółowe) mają   charakter ciągły i są realizowane przez 

Centrum w ramach bieżącej działalności. Program jest w trakcie 

realizacji. W związku z upływem okresu obowiązywania programu 

dotyczącego lat 2015-2017, opracowano nowy dokument, który 

uwzględnia dotychczasowe doświadczenia i jest kontynuacją 
większości poprzednich działań. Okres obowiązywania kolejnego 

Programu dotyczy lat 2018-2020. Założone w Programie cele służą 
rozwojowi pieczy zastępczej zapewniającej każdemu dziecku 

całkowicie lub częściowo pozbawionemu opieki rodziców, 

stabilnego i bezpiecznego środowiska wychowawczego. Zakłada 

się, że realizacja przyjętych w Programie celów, umożliwi 
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ograniczenie roli placówek opiekuńczo-wychowawczych, na rzecz 

rodzinnej opieki zastępczej. Przyjęte w Programie cele (główny 

i szczegółowe) mają   charakter ciągły i są realizowane przez 

Centrum w ramach bieżącej działalności. Program jest w trakcie 

realizacji. 

24.  

XLVIII/245/18 - 28.06.2018 r.  

w sprawie wyrażenia woli 

przystąpienia Powiatu 

Jeleniogórskiego do projektu 

pn.  „Wsparcie na zawodowym 

starcie” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 

2014-2020, Działanie 10.4 

Dostosowanie systemów 

kształcenia i szkolenia 

zawodowego do potrzeb rynku 

pracy, Poddziałanie 10.4.1 

Dostosowanie systemów 

kształcenia i szkolenia 

zawodowego do potrzeb rynku 

pracy – konkurs horyzontalny 

i  OSI 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór 

w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 

Oś Priorytetowa 10. Edukacja Działania 10.4 Dostosowanie 

systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku 

pracy, w ramach Poddziałania 10.4.1. Funkcję instytucji 

Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Powiat 

Jeleniogórski, podobnie jak Wałbrzyski i Oleśnicki, podpisał list 

intencyjny uczestnictwa w projekcie pn. „Wsparcie na 

zawodowym starcie” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 

Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia 

zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 

Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do 

potrzeb rynku pracy – konkurs horyzontalny i OSI. W przypadku 

realizacji projektu wkładem własnym będzie forma niepieniężna 

w ramach udostępnienia pracowni na realizowanie szkolenia. 

Partnerem wiodącym jest firma GAMMA D. Didiuk 

i M. Wasilewski Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie. Od roku 

szkolnego 2018/2019 ZSTiL w Piechowicach uczestniczy 

w projekcie unijnym „Wsparcie na zawodowym starcie”. Projekt 

ten będzie trwał dwa lata, do sierpnia 2020 roku. na chwilę obecną 
uczniowie zgłosili się na kursy; 20 informatyków będzie brało 

udział w kursach informatycznych z programowania w różnych 

językach programowania oraz grafiki komputerowej. 

13 elektryków w kursie spawania. Cała trzydziestka uczniów 

weźmie udział w warsztatach z kompetencji społecznych 

i poruszania się po rynku pracy. Dodatkowo dziesięciu uczniów 

będzie brało udział w kursie prawa jazdy kat. B. Firmą Gamma 

dokonano wyboru szkoleniowców, którzy poprowadzą kursy 

i warsztaty. W miesiącu marcu br. zostały wypłacone stypendia dla 

trzech uczniów biorących udział w projekcie w kwocie po 1.000,00 

zł dla każdego z wyrównaniem od września 2018. W II kwartale 

2019 r.: 

- w maju szkoła otrzymała sprzęt do dwóch pracowni 

(komputery, monitory, routery, switche, dwa serwery 

plików, tablicę interaktywną, oprogramowanie), 

- w dniach 05-14 czerwca 2019 r. przeprowadzony został kurs 

grafiki komputerowej, 

- od 17 maja grupa elektryków jest w trakcie kursu spawania, 

- 14 czerwca 2019 r. odbyło się spotkanie dwóch firm we 

Wrocławiu WABCO (grupa elektryków) i NOKIA (grupa 

informatyków), 

- szkoła jest w trakcie organizowania stażów dla uczniów, 

- zostały wypłacone do końca stypendia uczniom oraz 

wynagrodzenia za opiekę nad stypendystami nauczycielowi. 

W III kwartale 2019 r.: 

- odbyły się staże uczniów, elektrycy byli zatrudnieni przez 

Elektromont, informatycy znaleźli staż w różnych firmach 

w Jeleniej Górze i okolicach. W sumie staż odbyło 8 osób. 

- została przeprowadzona rekrutacja uczniów do projektu, 

tym razem są to tylko informatycy; 
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- umówione zostały wstępne terminy kursów 

informatycznych, trwają negocjacje odnośnie kursu prawa 

jazdy. 

W IV kwartale 2019 r.  

- w ramach projektu w październiku 2019 r. po raz pierwszy 

dwóch uczniów otrzymało stypendium, każdy z nich co 

miesiąc otrzymuje 1 000 zł.; 
- odbyły się kursy informatyczne (Java i Android); 

- odbyły się badania lekarskie do kursu na prawo jazdy. 

Uczniowie otrzymali w odpowiednich Wydziałach 

Komunikacyjnych Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). 

25.  

L/251/2018 - 01.10.2018 r.  

w sprawie zwolnienia mieszkańców 

miasta Piechowice z obowiązku 

uiszczania opłat związanych  

ze zmianami administracyjnymi 

Do dnia sporządzenia niniejszej informacji nie zgłosiła się żadna 

osoba uprawniona do wymiany dokumentów. Uchwała została 

ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Doln. w dniu 16.10.2018 r. pod poz. 

5012. Do dnia sporządzenia niniejszej informacji nie zgłosiła się 
żadna osoba uprawniona do wymiany dokumentów. 

26.  

L/254/2018 - 01.10.2018 r.  

w sprawie dopuszczenia zapłaty 

podatków i opłat stanowiących 

dochody budżetu Powiatu 

Jeleniogórskiego instrumentem 

płatniczym 

Dnia 24.01.2019 r. zawarto umowę współpracy z First Data Polska 

S.A (adres al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa) w zakresie 

obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi 

VISA i MasterCard. Umowa jest realizowana. 

27.  

LI/263/2018 - 26.10.2018 r.  

w sprawie ustalenia na 2019 rok 

wysokości opłat za usunięcie 

pojazdu z drogi i jego parkowanie 

na parkingu strzeżonym oraz 

wysokości kosztów w przypadku 

odstąpienia od jego usunięcia 

Usługa usuwania oraz usługa parkowania pojazdów w I kwartale 2019 

roku realizowana była na bieżąco. W tym okresie z dróg powiatu 

jeleniogórskiego usunięto 28 szt. pojazdów. Na dzień 31.03.2019 r. 

ogółem na parkingach strzeżonych znajdowało się 106 szt. 

zaparkowanych pojazdów.  Usługa usuwania oraz usługa parkowania 

pojazdów w II kwartale 2019 roku realizowana była na bieżąco. 

W tym okresie z dróg powiatu jeleniogórskiego usunięto 18 szt. 

pojazdów. Na dzień 30 czerwca 2019 r. ogółem na 2 parkingach 

strzeżonych znajdowało się 90 szt. zaparkowanych pojazdów. Usługa 

usuwania oraz usługa parkowania pojazdów w III kwartale 2019 roku 

realizowana była na bieżąco. W tym okresie z dróg powiatu 

jeleniogórskiego usunięto 29 szt. pojazdów. Na dzień 30 września 

2019 r. ogółem na 2 parkingach strzeżonych znajdowało się 88 szt. 

zaparkowanych pojazdów. Usługa usuwania oraz usługa parkowania 

pojazdów w IV kwartale 2019 roku realizowana była na bieżąco. 

W tym okresie z dróg powiatu jeleniogórskiego usunięto 29 szt. 

pojazdów. Na dzień 31 grudnia 2019 r. ogółem na 2 parkingach 

strzeżonych znajdowało się 96 szt. zaparkowanych pojazdów. 

28.  

LI/265/2018 - 26.10.2018 r.  

w sprawie uchwalenia „Programu 

i  form współpracy Powiatu 

Jeleniogórskiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi 

podmiotami w 2019 roku” 

Kontynuacja zadania polegającego na prowadzeniu Domu dla 

Dzieci „Nadzieja” w Przesiece - Zadanie realizowane jest 

na podstawie umowy Nr 192/2016 zawartej w dniu 29 grudnia 

2016 r. między Powiatem Jeleniogórskim a Karkonoskim 

Stowarzyszeniem Pomocy Dziecku i Rodzinie „Nadzieja” 

z  siedzibą w Jeleniej Górze. Umowę zawarto na okres 

od  1.01.2017 r. do 31.12.2021r. Placówka liczy 14 miejsc. 

W  III  kwartale 2019 roku przebywało w niej 16 wychowanków. 

Koszt utrzymania dziecka w placówce wynosi - 3 390,63 zł. 
W III  kwartale br. na realizację zadania przeznaczono kwotę 
159 717,02 zł. Kontynuacja zadania polegającego 

na  dofinansowaniu kosztów Działalności Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Kowarach - Warsztat utworzono w ramach 

„Programu wyrównywania różnic między regionami II”, zgodnie 

z  umową nr WRR/000129/01/D z  dnia 20 grudnia 2012 r. zawartą 
pomiędzy PFRON a Powiatem Jeleniogórskim i obejmuje terapią 
30 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu. Koszty jego 

działalności są finansowane głównie ze środków PFRON (90%) 

oraz powiatu (10%). W III  kwartale 2019 na działalność Warsztatu 
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przekazano kwotę 148 300 zł, z czego 133 470 zł stanowiło 

dofinansowanie PFRON, 14 830 zł dofinansował powiat. Ponadto, 

18 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu jeleniogórskiego 

uczestniczyło w zajęciach dwóch warsztatów terapii zajęciowej 

na terenie Miasta Jelenia Góra. Na dofinansowanie zadania Powiat 

w III kwartale przekazał kwotę 8 898,00 zł. 
Realizacja zadania polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy 

Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie 

w Szklarskiej Porębie - Zadanie jest realizowane na podstawie 

umowy Nr 187/2018 zawartej w dniu 20 grudnia 2018 r. między 

Powiatem Jeleniogórskim a Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek 

N.M.P.N.P. z siedzibą w Leśnicy na okres od 1.01.2019 r. 

do 31.12.2023 r. Dom liczy 63 miejsca, w IV kwartale br. 

przebywało w nim 62 osoby. Koszt utrzymania mieszkańca 

w Domu wynosił 3 620,58 zł.  W IV kwartale br. na realizację 
zadania z budżetu Wojewody przeznaczono kwotę w wysokości 

245 909 zł. Łączna kwota wydatkowana na realizacje tego zadnia 

w 2019 r. wyniosła 1.450 640,00 zł. Kontynuacja zadania 

polegającego na prowadzeniu Domu dla Dzieci „Nadzieja” 

w Przesiece - Zadanie realizowane jest na podstawie umowy 

Nr 192/2016 zawartej w dniu 29 grudnia 2016 r. między Powiatem 

Jeleniogórskim a Karkonoskim Stowarzyszeniem Pomocy Dziecku 

i Rodzinie „Nadzieja” z siedzibą w Jeleniej Górze. Umowę zawarto 

na okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2021r. Placówka liczy 14 miejsc. 

W IV kwartale 2019 roku przebywało w niej 16 wychowanków. 

Koszt utrzymania dziecka w placówce wynosił - 3 390,63 zł. 
W IV  kwartale br. na realizację zadania przeznaczono kwotę 188 

228,81 zł. Łączna kwota wydatkowana na realizacje tego zadnia 

w 201 9roku wyniosła 641 582,90 zł. Kontynuacja zadania 

polegającego na dofinansowaniu kosztów Działalności Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Kowarach - Warsztat utworzono w ramach 

„Programu wyrównywania różnic między regionami II”, zgodnie 

z umową nr WRR/000129/01/D z dnia 20 grudnia 2012 r.  zawartą 
pomiędzy PFRON a Powiatem Jeleniogórskim i obejmuje terapią 
30 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu. Koszty jego 

działalności są finansowane głównie ze środków PFRON (90%) 

oraz powiatu (10%). W IV kwartale 2019 na działalność Warsztatu 

przekazano kwotę 158 300 zł, z czego 142 470 zł stanowiło 

dofinansowanie PFRON, 15 830 zł dofinansował powiat. Ponadto, 

18 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu jeleniogórskiego 

uczestniczyło w zajęciach dwóch warsztatów terapii zajęciowej 

na terenie Miasta Jelenia Góra. Na dofinansowanie zadania Powiat 

w IV kwartale przekazał kwotę 10 285,53 zł. 
 


