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1. Wprowadzenie 

Zgodnie z art. 30a ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz.U. z 2019 r., poz. 511) zwaną dalej u.s.p. zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia 

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 2018 r. 

Liczba mieszkańców 63 9821  

Powierzchnia 627 km2 (brak zmian administracyjnych w 2018 r.) 

2.1. Sytuacja demograficzna 

Stan ludności ogółem 63 982 

Ludność w wieku przedprodukcyjnym 10 062 

Ludność w wieku produkcyjnym 39 573 

Ludność w wieku poprodukcyjnym 14 347 

2.2. Podział administracyjny powiatu 

Rozwój powiatu jeleniogórskiego jako regionu warunkowany jest położeniem zarówno 

w kotlinie otoczonej z wszystkich stron górami oraz granicą z Republiką Czeską. Region nasz jest 

jednym z niewielu w Polsce, który może poszczycić się tak pięknym, zróżnicowanym 

i nieskazitelnie czystym krajobrazem. Terytorium 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, ze Śnieżką liczącą 1602 m n.p.m., południowymi zboczami Gór 

Kaczawskich, wschodnią częścią Gór Izerskich oraz zachodnią częścią Rudaw Janowickich. Walory 

przyrodnicze i krajobrazowe w dużej mierze stanowiły o utworzeniu Karkonoskiego Parku 

Narodowego (od 1959 r.). Terytorium powiatu charakteryzuje się szczególnym krajobrazowo 

urozmaiceniem rzeźby terenu i zaliczane jest do najatrakcyjniejszych obszarów turystycznych 

w Polsce. Walory te wpływają na atrakcyjność inwestycyjną, a bliskie położenie granic i rozwinięta 

sieć dróg i kolei powinny sprzyjać dostępności regionu dla turystów i inwestorów z kraju i zagranicy. 

2.3. Jednostki organizacyjne Powiatu Jeleniogórskiego 

• Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, 

• Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze, ul. Podchorążych 15, 58-508 Jelenia Góra, 

• Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze, 

ul. Podchorążych 15, 58-508 Jelenia Góra, 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze, ul. Podchorążych 15,  

58-508 Jelenia Góra, 

• Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie, 58-535 Miłków nr 138, 

• Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce, ul. Liczyrzepy 87, 58-564 Sosnówka, 

• Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, ul. Chłopska 1, 58-520 Janowice Wielkie, 

• Dom Pomocy Społecznej w Kowarach, ul. Waryńskiego 38, 58-530 Kowary, 

                                                 
1
 wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-stan-i-struktura-oraz-ruch-

naturalny-w-przekroju-terytorialnym-w-2018-r-stan-w-dniu-30-vi,6,24.html 
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• Dom Dziecka im. M. Konopnickiej w Szklarskiej Porębie, ul. Bronka Czecha 22,  

58-580 Szklarska Poręba, 

• Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera 

w Szklarskiej Porębie, ul. Obrońców Pokoju 17, 58-580 Szklarska Poręba, 

• Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach, ul. Przemysłowa 21,  

58-573 Piechowice, 

• Publiczna Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Kowarach, ul. Zamkowa 5,  

58-530 Kowary, 

• Publiczna Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie, ul. Górna 29,   

58-580 Szklarska Poręba, 

• Zespół Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej "JUNIOR" w Miłkowie,  

58-535 Miłków nr 138, 

• Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie, ul. Górna 29,  

58- 580  Szklarska Poręba, 

• Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie, ul. Chopina 6,  

58-580 Szklarska Poręba. 

3. Budżet powiatu jeleniogórskiego 

Podstawowe dane finansowe w układzie porównawczym na koniec 2018 i 2017 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE ROK 2017 ROK 2018 

Dochody wykonane (w zł) 63 739 551 74 685 460 

Wydatki wykonane (w zł) 61 698 397 75 345 938 

Nadwyżka operacyjna (w zł) 2 479 086 3 307 138 

Kwota długu na dzień 31 grudnia (w zł) 16 378 000 15 300 000 

Indywidualny jednoroczny wskaźnik dochodów bieżących 

powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 

pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, 

ustalony dla roku  

4,84 4,50 

4. Wykonanie uchwał Rady Powiatu 

Zestawienie wykonania uchwał Rady Powiatu obejmujące uchwały podjęte w roku 2018 oraz 

uchwały podjęte przed 1 stycznia 2018 r., ale obejmujące swym zakresem 2018 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 w dniu 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. 

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, 
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dotyczące zwłaszcza planów inwestycyjnych oraz możliwości budżetowych Powiatu, w zakresie 

realizacji tych 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 2018 r. 

Działania programowe podejmowane były w 2018 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 2018 r. 

1. W dniu 30 stycznia 2018 r. Rada Powiatu Jeleniogórskiego podjęła uchwałę w sprawie 

współdziałania przy opracowaniu strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej 

i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030”. Rada Powiatu 

Jeleniogórskiego wyraziła w niej wolę współpracy z innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego, w tym zawieranie stosownych umów i porozumień, przy opracowaniu tej 

strategii. Deklarację Sudecką podpisało we Wleniu 107 samorządów – gmin i powiatów 

subregionów wałbrzyskiego i jeleniogórskiego. Sygnatariusze Deklaracji Sudeckiej wyrazili 

wolę podjęcia wspólnych działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców 

i  szybszego rozwoju gospodarczego tej części Dolnego Śląska. Przyjęcie i zatwierdzenie na 

Walnym Zgromadzeniu w dniu 24.09.2018 r. treści „Strategii Rozwoju Sudety 2030” służy 

staraniom o uwzględnienie subregionów wałbrzyskiego i jeleniogórskiego jako obszarów 

strategicznej interwencji państwa w aktualizowanej Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, 

co skutkować będzie włączeniem tego obszaru do wsparcia finansowego w ramach tworzonego 

Krajowego Programu Operacyjnego 2020+ oraz innych krajowych programów operacyjnych 

dedykowanych obszarom problemowym. Zatwierdzenie przez Radę Powiatu Jeleniogórskiego 

powyższej strategii umożliwi skuteczniejsze ubieganie się o środki finansowe z budżetu 

państwa oraz Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2021-2027. Sejmik 

Województwa Dolnośląskiego w dniu 20 września 2018 r. uchwałą Nr L/1790/18 przyjął 

„Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030”, w której znajdujemy zapis, 

iż  dokumentami o charakterze operacyjno-wdrożeniowymi, stanowiącym zasadnicze narzędzie 

realizacji zapisów tejże Strategii będzie m.in. „Strategia Rozwoju Sudety 2030”. 

2. 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. 

3. Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie robót budowlanych w budynku 

administracyjno-biurowym w Jeleniej Górze przy ulicy Kochanowskiego 10, polegających na 

remoncie i przebudowie części pomieszczeń, instalacji elektrycznych, sieci komputerowej oraz 

instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem budynku do wymagań przepisów 

przeciwpożarowych”. 

4. Dokonano zakupu wyposażenia obiektów administracyjno-biurowych przy 

ul. Kochanowskiego 10 oraz Podchorążych 15 w Jeleniej Górze, tj.: pomieszczenia biurowe 

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

Jeleniogórski2  

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;  

8) Lokalny Program wspierania edukacji dzieci i młodzieży; 

9) Programu i form współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami w 2018 roku; 

10) Powiatowy Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2015-2018; 

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.  

 

Organizacja powiatowych jednostek oświatowych w 2018 roku wraz z realizacją zadań 

w 2018 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Raportu. 

                                                 
2 Realizację wyszczególnionych programów omówiono w dalszej części Raportu oraz w załącznikach dotyczących 

realizacji uchwał Rady Powiatu Jeleniogórskiego 
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6.2. Promocja i ochrona zdrowia  

Realizacja zadań – Wydział Oświaty i Zdrowia. 

Powiat Jeleniogórski ma przedstawiciela w 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.  

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.  

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 nt. 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”.  Program przyjęto uchwałą Nr XXXI/161/2017 Rady Powiatu Jeleniogórskiego 

z dnia 26 kwietnia 2017 r. Program ten 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. 
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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 pogotowie 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. 

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”). Organizowano bezpłatne szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych.  

W roku 2018 w ramach programu „RODZINA” przeszkolono dziewięć osób (w tym trzy 

małżeństwa). W przeszkolonych rodzinach umieszczono czworo dzieci. Jedna rodzina rozważa 

pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego.  

W roku 2018 nie wystąpiły żadne zakłócenia w wypłacie wynagrodzeń, świadczeń 

i dodatków przysługujących rodzinom zastępczym. Na terenie powiatu funkcjonowało 126 rodzin 

zastępczych, w których przebywało 157 dzieci. Wśród nich występują rodziny z dziećmi 

pochodzącymi z innych powiatów (29 RZ - 34 dzieci), a 23 dzieci z naszego powiatu przebywało 

w 21 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 2018, podobnie jak w roku ubiegłym, 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 2018 opieką 

koordynatora objęto 75 rodzin zastępczych, a w stosunku do pozostałych rodzin (51) 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. 

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. 
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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 są w sprawozdaniu z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej 

Górze w roku 2018 wraz z zestawieniem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2019. 

Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr VI/41/2019 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia  

28 marca 2019 r. 

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 2018 na realizację zadań z zakresu 

rehabilitacji społecznej dysponowano kwotą 461.493 zł. Realizacja ww. celów przebiegała zgodnie 

z założeniami programu.  

W roku 2018 pozytywnie rozpatrzono 20 wniosków osób niepełnosprawnych 

o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier: w komunikowaniu się i technicznych. 

Na realizację zadania przeznaczono 80.000 zł. Dofinansowaniem objęto likwidację 11 barier 

w komunikowaniu się (zakup sprzętu komputerowego), 6 barier architektonicznych (dostosowanie 

łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych) oraz 3 bariery techniczne (m.in. zakup krzesełka 

schodowego oraz montaż dwóch podjazdów zewnętrznych).  

Pozytywnie rozpatrzono ok. 94% wniosków dotyczących dofinansowania do zakupu 

środków pomocniczych, przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego. Dofinansowanie 

otrzymało 359 osób, w tym cztery do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Na dofinansowanie zadania 

wydatkowano kwotę 271 787,33 zł. Ze środków PFRON dofinansowano uczestnictwo osób 

niepełnosprawnych w turnusie rehabilitacyjnym.  

W roku 2018 dofinansowanie skierowano do dzieci i młodzieży do 24 roku życia (uczącej 

się), wraz z opiekunami oraz grupy osób niepełnosprawnych po 75 roku życia. Z dofinansowania 

skorzystało 70 osób. Na zadanie przeznaczono 80.000 zł, a przeciętne dofinansowanie wyniosło 

1.142,86 zł.  

W roku 2018 osiem organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych z powiatu jeleniogórskiego otrzymało dofinansowanie ze środków PFRON 

na realizację 10 imprez. Łączna kwota dofinansowania do wszystkich imprez wyniosła 29.705,67 zł. 

W imprezach wzięło udział 594 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu.  
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Powiat realizował również program PFRON „Aktywny Samorząd”. Program ten 

realizowany jest od 2012 roku. Na realizację programu przekazano kwotę 166.740,63zł (obejmującą 

również koszty obsługi, promocji i ewaluacji programu). W ramach programu niepełnosprawni 

mieszkańcy powiatu mogli ubiegać się o dofinansowanie do następujących zadań:  

Do PCPR wpłynęły 33 wnioski na kwotę 199.139,30 zł. Pozytywnie rozpatrzono 

31 wniosków i zawarto umowy na kwotę 156.954 zł, z tego:  

w ramach Modułu I: 

• 5 wniosków w ramach obszaru B1 na kwotę  36.806 zł, 

• 1 wniosek w ramach obszaru B2 na kwotę  1.460 zł, 

• 2 wnioski w ramach obszaru C3 na kwotę  48.400 zł, 

• 1 wniosek w ramach obszaru C4 na kwotę  4.200 zł, 

• 1 wniosek w ramach obszaru D na kwotę  800 zł, 

a ramach Modułu II 21 wniosków na kwotę 66.288 zł.  

Realizacja programu, zgodnie z decyzją Zarządu PFRON, została przedłużona do 

15 kwietnia 2019 roku. Do końca roku na realizację programu wydatkowano kwotę 81.232 zł. 

Po zakończeniu realizacji programu nastąpi jego rozliczenie, a niewykorzystane środki zostaną 

zwrócone na rachunek PFRON. 

W ubiegłym roku powiat dofinansował 19 niepełnosprawnym mieszkańcom uczestnictwo 

w zajęciach dwóch warsztatów terapii zajęciowej na terenie Miasta Jelenia Góra. 

Na dofinansowanie zadania przeznaczono 31.845,27 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 2018 na działalność Warsztatu przeznaczono łącznie kwotę 559.200 zł, 

z czego 497.880 zł stanowiło dofinansowanie PFRON, 55 320 zł dofinansował powiat i 6 000 zł 

przekazała Gmina Mysłakowice. Jednostką prowadzącą Warsztat jest Polskie Towarzystwo Walki 

z Kalectwem Oddział Terenowy w Jeleniej Górze. 

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań PCPR zawarte są w sprawozdaniu 

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze w roku 2018 oraz efektów 

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

pomocy społecznej na rok 2019. Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr VI/41/2019 Rady Powiatu 

Jeleniogórskiego z dnia 28 marca 2019 r. 

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. 

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 2018 w Domach Pomocy Społecznej dokonano zakupów inwestycyjnych na łączną kwotę 

1.760.180,78 zł z tego: 

• DPS Miłków: 1.482.218,67 zł (w tym dofinansowanie ze środków unijnych – 

1.048.694,88 zł oraz wkład własny w kwocie – 433.523,79 zł): termomodernizacja 

budynków, sieci cieplnej i ciepłej wody użytkowej oraz modernizacja kotłowni DPS 

„Junior” z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii; 

• DPS Janowice Wielkie: 18.282,11 zł, w tym: zakup traktorka z kosiarką i pługiem 

(12.499,00 zł) oraz zakup agregatu prądotwórczego (5.783,11 zł); 

• DPS Kowary: 145.780,00 zł (w tym dofinansowanie ze środków PFRON – 80.000,00 zł 

oraz wkład własny – 65.780,00 zł): zakup samochodu do przewozu osób 

niepełnosprawnych marki RENAULT; 

• DPS Sosnówka: 113.900,00 zł (w tym dofinansowanie ze środków PFRON – 79.730,00 zł 

oraz wkład własny – 34.170,00 zł): zakup samochodu do przewozu osób 
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niepełnosprawnych marki RENAULT TRAFIC; naprawa urządzeń technicznych 

w kotłowni 38.543,70 zł.  

6.6. Transport zbiorowy i 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. finansowana była w oparciu środki budżetowe oraz pozyskane 

przez Powiat środki zewnętrzne, które przedstawiono poniżej:   

 

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH 

POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO W ROKU 2018 

L.p. ZAKRES RZECZOWY ROBÓT 

KOSZT 

REALIZACJI 

(W ZŁ) 

BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG 

1 Remonty cząstkowe nawierzchni dróg 344.930,64 

2 

Utrzymanie zieleni w obszarze pasa drogowego 

w tym: 

− koszenie poboczy  61.658,13 

− ścinka drzew  30.012,00 

91.670,13 

3 

Utrzymanie porządku i czystości w obszarze pasa drogowego  

w tym: 

− utrzymanie czystości  11.544,00 

− usługi związane z opieką weterynaryjną  

i utylizacją padłych zwierząt 31.656,49 

43.200,49 

4  Utrzymanie oznakowania drogowego 44.173,27 

5 Zimowe utrzymanie dróg 1.053.175,00 

Ʃ(1-5) 1.577.149,53 
 

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU DRÓG POWIATOWYCH POWIATU 

JELENIOGÓRSKIEGO 

- MODERNIZACJA I ROZBUDOWA W ROKU 2018 

L.p. ZAKRES RZECZOWY ROBÓT 
KOSZT REALIZACJI 

(W ZŁ) 

INWESTYCJE DROGOWE 

1 

Przygotowanie do realizacji inwestycji 

w tym: 

− Opracowanie map, specyfikacji technicznych i inne  3.769,74 

− Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla drogi 

nr 2735D Strużnica – Wojków 30.135,00 

− Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę drogi  

nr 2735D Radomierz – Janowice Wielkie  20.910,00 

54.814,74 

2 

Realizacja inwestycji 

w tym: 

− Odbudowa muru oporowego w ciągu drogi  

nr 2508D w Czernicy 128.631,92 

− Przebudowa drogi nr 2763D w Barcinku  

(lata 2018-2020) Etap I  40.000,00 

− Przebudowa drogi 2742D Mysłakowice-Miłków  

w zakresie przygotowania i realizacji  6.243.007,03 

6.411638,95 

Ʃ(1-2) 6.466.453,69 
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Wydział Komunikacji - transport 

L.p. RODZAJ KONCESJI 
LICZBA 

PRZEDSIĘBIORCÓW 

1.  Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego  26 

2.  
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego  

w zakresie przewozu osób samochodem osobowym  
0 

3.  

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego  

w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym 

konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie 

z kierowcą  

9 

4.  
Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie 

pośrednictwa przy przewozie rzeczy  
11 

5.  
Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób  

w krajowym transporcie drogowym osób 
4 

6.  
Zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów 

osób w krajowym transporcie drogowym osób  
2 

7.  Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne  122 

8.  Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób  42 

9.  Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy 138 

 RAZEM PRZEDSIĘBIORCÓW 354 

6.7. 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 2018 Powiat Jeleniogórski przeznaczył ze swojego budżetu na działalność kulturalną 

ogółem 76.000,00zł. Powyższa kwota wydatkowana została na prowadzenie przez samorząd 

powiatu działalności kulturalnej w formie powierzenia prowadzenia powiatowej biblioteki 

publicznej oraz współorganizowania kilku przedsięwzięć z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego, jak również udzielenia wsparcia organizacjom pozarządowym 

i pożytku publicznego przy realizacji przez te podmioty zadań publicznych w tym zakresie. 

Na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej, z powyższej kwoty przeznaczono 

40.000,00zł. Zadanie powierzono Miastu Jelenia Góra wykonującemu je za pośrednictwem 

Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej ”Książnica Karkonoska”, które 

zaspokaja potrzeby czytelnicze, informacyjne i edukacyjne mieszkańców powiatu. 

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 25 000,00zł i inne zadania związane 

z krzewieniem kultury na terenie powiatu – 10 000,00zł). W ramach przeprowadzonego konkursu 

ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wpłynęło 

ogółem 7 ofert (zadania wykazane w załączniku nr 1 do Raportu). 

6.8. Kultura fizyczna i turystyka 

Realizacja zadań - Wydział Promocji, Kultury i Sportu. 

Na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano i wydatkowano 

w 2018 r. kwotę 120 000,00zł na zadania realizowane przez stowarzyszenia, tj. treningi młodzieży 

uzdolnionej sportowo, uczestnictwo w zawodach sportowych, współzawodnictwo sportowe. 

Pozostałe środki finansowe przeznaczono na masowe imprezy sportowe oraz zakupienie 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 

i współzawodnictwa sportowego. Tymi stowarzyszeniami na terenie powiatu jeleniogórskiego są 
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w szczególności: Powiatowy Szkolny Związek Sportowy oraz Powiatowe Zrzeszenie Ludowe 

Zespoły Sportowe. 

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Jeleniej Górze zrealizował zadania założone 

na rok szkolny 2017/2018 w kalendarzu imprez. 

Udział szkół w imprezach przedstawiono poniżej: 

LP. TREŚĆ ILOŚĆ IMPREZ DZIEWCZĘTA CHŁOPCY RAZEM 

1. Igrzyska Dzieci 35 1107 1337 2.444 

2. Igrzyska Młodzieży 25 580 578 1.158 

3. Licealiada 20 229 261 490 

 OGÓŁEM 80 1916 2176 4092 

W roku szkolnym 2017/2018, zgodnie z uchwałą Zarządu PSZS w Jeleniej Górze 

do zawodów w ramach współzawodnictwa sportowego szkół dopuszczono młodzież klas VII. 

Szkoły podstawowe, które nie mają klas gimnazjalnych mogły uczestniczyć w zawodach 

organizowanych dla młodzieży gimnazjalnej. 

W ramach kalendarza imprez zorganizowano 4 duże imprezy masowe, tj.: 

• Sztafetowe biegi przełajowe - 350 uczniów;  

• Indywidualne biegi przełajowe - 589 uczniów; 

• Lekka atletyka SP +Gim. + Licea - 503 uczniów;  

• Biathlon letni - 213 uczniów.  

Sklasyfikowano wszystkie szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. 

Szkoły, które osiągnęły najlepsze wyniki we współzawodnictwie sportowym nagrodzono pucharami 

Starosty Jeleniogórskiego, medalami oraz dyplomami. 

Zawody przeprowadzano na szkolnych obiektach sportowych powiatu jeleniogórskiego, stadionie 

lekkoatletycznym przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze, trasach biegowych Ośrodka „Lubuszanin” 

w Sosnówce oraz trasach biegowych w Karpaczu. 

Realizacja tych zadań sfinansowana została ze środków powiatu jeleniogórskiego w ramach dotacji. 

 

Wyniki współzawodnictwa sportowego - nagrodzone szkoły w łącznej punktacji rok szkolny 

2017/2018 

SZKOŁY PODSTAWOWE - łączna punktacja dziewcząt i chłopców: 

1. SP Nr 1 Kowary 

2. SP Mysłakowice 

3. SP Miłków 

4. SP Nr 3 Kowary 

5. SP Kopaniec 

6. SP Nr 1 Piechowice. 

GIMNAZJA - łączna punktacja dziewcząt i chłopców: 

1. Stara Kamienica 

2. Janowice Wielkie 

3. Mysłakowice. 

SZKOŁY PODSTAWOWE – Łączna punktacja dziewcząt i chłopców za liczny udział w zawodach: 

1. SP Nr 1 Szklarska Poręba 

2. SP Nr 3 Kowary 

3. SP Siedlęcin. 

Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Jeleniej Górze wypełniając 

swoją statutową działalność, koncentrowało się w roku 2018 na wykonaniu kalendarza imprez 

sportowo-rekreacyjnych i turystycznych. 

W okresie 02.01.2018r. do 30.09.2018r. zorganizowano następujące imprezy sportowe, 

rekreacyjne i turystyczne dla swoich członków oraz mieszkańców powiatu jeleniogórskiego, 

ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży: 
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Uczestnictwo w zawodach ujętych w kalendarzu imprez: 

Lp. Nazwa imprezy Miejsce i termin 

Ilość 

uczestników 

ogółem 

Ilość 

zawodników            

z powiatu 

1. 
Mistrzostwa PZ LZS Jelenia Góra w Tenisie 

Stołowym 

Jeżów Sudecki 

05.02.2018 r.  
86 72 

2. 
Mistrzostwa PZ LZS Jelenia Góra  

w Halowej Piłce Nożnej Chłopców do 13 lat 

Janowice Wielkie 

11.02.2018 r.  
50 32 

3. 
Mistrzostwa PZ LZS Jelenia Góra  

w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt do 16 lat 

Jeżów Sudecki 

10.03.2018 r.  
20 15 

4. 

Turniej Strefowy w Halowej Piłce Nożnej 

Dziewcząt do 13 lat XIX Dolnośląskich 

Igrzysk LZS 

Jeżów Sudecki 

10.03.2018 r. 
58 21 

5. 
Mistrzostwa PZ LZS w Szachach 

Indywidualnych 

Siedlęcin 

24.03.2018 r.  
51 43 

6. 
Mistrzostwa PZ LZS w Szachach 

Drużynowych „Złota Wieża” 

Siedlęcin 

24.03.2018 r. 
18 12 

7. 
Mistrzostwa LZS Powiatu Jeleniogórskiego 

w Biegach Przełajowych 

Mysłakowice 

24.04.2018 r.  
239 219 

8. 
Powiatowy Turniej w Piłce Nożnej Chłopców 

„Puchar Lata - Orlik 2018” 

Łomnica 

16.06.2018 r.  
54 42 

9. XI Międzynarodowy Maraton Rowerowy 
Siedlęcin 

08.09.2018 
69 43 

10. 
Jeleniogórskie Biegi Przełajowe LZS „Złota 

Jesień 

Jeżów Sudecki 

18.09.2018 
323 139 

11. 
Udział drużyny PZ LZS w systemie stałych 

rozgrywek związkowych piłki nożnej 

Powiat 

Jeleniogórski 

2018 r. 

600 550 

R A Z E M 1568 1188 

 

Udział w XIX Dolnośląskich Igrzyskach -LZS- mieszkańców wsi i miast (rok 2018) 

Lp. Nazwa imprezy Miejsce i termin 

Ilość uczestników   

PZ LZS Jelenia 

Góra  

1. 

Turniej 2 Strefy w Halowej Piłki Nożnej 

Chłopców do 13 lat XIX Dolnośląskich 

Igrzysk LZS 

Lwówek Śląski 

18.02.2018r.  
21 

2. 

Finał Wojewódzki Turnieju Halowej Piłki 

Nożnej Dziewcząt do 16 lat XIX 

Dolnośląskich Igrzysk LZS 

Jelcz-Laskowice 

17.03.2018 r. 
9 

3. 
Turniej 2 Strefy w Tenisie Stołowym 

XIX Dolnośląskich Igrzysk LZS 
Pisarzowice 18.03.2018 40 

4. 
Finał Wojewódzki w Tenisie Stołowym 

XIX Dolnośląskich Igrzysk LZS 
Sulików 25.03.2018 16 

5. 
Strefowe Wiosenne Biegi Przełajowe  

XIX Dolnośląskich Igrzysk LZS 

Rakowice Wielkie  

11.04.2018 
27 

6. 
Finał Wojewódzki Wiosennych Biegów 

Przełajowych XIX Dolnośląskich Igrzysk LZS        
Roztoka 26.04.2018 28 

7. 

Finał Wojewódzki Turnieju w Szachach 

Drużynowych „Złota Wieża” XIX 

Dolnośląskich Igrzysk LZS 

Nowa Bystrzyca 

27-29.04.2018  
5 

8. 

Finał Wojewódzki w Szachach 

Indywidualnych XIX Dolnośląskich Igrzysk 

LZS 

Ścinawka Średnia 

12.05.2018 
17 
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9. 

Finał Wojewódzki Turnieju LZS  

i Samorządów   XIX Dolnośląskich Igrzysk 

LZS    

Nowa Bystrzyca  

25-27.05.2018 
5 

10. 

Finał Wojewódzki Turnieju „Piłkarska Kadra 

Czeka” Chłopców XIX Dolnośląskich Igrzysk 

LZS 

Środa Śląska 02.06.2018  15 

11. 
Turniej 2 Strefy w „Puchar Lata” w Piłce 

Nożnej XIX Dolnośląskich Igrzysk LZS 

Rakowice Wielkie 

26.06.2018 
14 

12. 
Finał Wojewódzki Jesiennych Biegów 

Przełajowych XIX Dolnośląskich Igrzysk LZS        
Krzyżowa 27.09.2018  35 

R A Z E M 

232 zawodników,  

trenerów  

i opiekunów 

 

Ogółem w realizacji zadania pod nazwą „Organizacja imprez i współzawodnictwo dzieci 

i młodzieży w środowisku wiejskim” w okresie od 02.01.2018 r. do 30.09.2018 r. wzięło udział 

1800 uczestników, w tym 1420 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 

funkcjonują 24 uczniowskie kluby sportowe (stan na 30.09.2018 r.) wpisane do ewidencji  

UKS-ów Starosty Jeleniogórskiego. Realizują one swoje cele statutowe związane ze sportem 

szkolnym, tj. imprezy i zawody sportowe oraz rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. 

Powiat Jeleniogórski merytorycznie i finansowo wspiera uczniowskie kluby sportowe 

poprzez realizację imprez i zawodów sportowych oraz udzielanie porad i wyjaśnień w zakresie 

ewidencji uczniowskich klubów sportowych Starosty Jeleniogórskiego. 

6.9. 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: 

• bazę danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB), 

• bazę danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), 

• bazę danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG), 

• bazę danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie 

standardowych opracowań kartograficznych (BDOT 500), 

• bazę danych rejestru cen i wartości nieruchomości. 

W 2018 roku: 

• wdrożono w pełnej funkcjonalności moduł i.Kerg, pozwalający wykonawcom prac 

geodezyjnych na zgłaszanie prac drogą elektroniczną. Również za pomocą tego modułu 

wykonawcy otrzymują do uzgodnienia materiały powiatowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego. W chwili obecnej wszyscy geodeci działający na terenie powiatu 

jeleniogórskiego zgłaszają prace geodezyjne tą drogą, 

• zakupiono moduł Delta pozwalający geodetom wykonującym prace geodezyjne na terenie 

naszego powiatu na zdalną aktualizację wskazanych baz danych, 

• zmodernizowano szczegółową osnowę wysokościową dla gminy Stara Kamienica, 

• założono bazy danych GESUT (Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu) oraz 

BDOT 500 (baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej 
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tworzenie standardowych opracowań kartograficznych). W chwili obecnej dla dwóch 

jednostek ewidencyjnych prowadzona jest wektorowa mapa zasadnicza, natomiast dla 

pozostałych siedmiu jednostek ewidencyjnych prowadzona jest mapa rastrowa uzupełniana 

systematycznie danymi wektorowymi. 

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 

sprzęt i oprogramowanie 

niezbędne do 

prowadzenia baz 

razem 

pozyskane środki 

finansowe 
40 000 zł 200 000 zł 108 250 zł 348 250 zł 

 

 

6.10. Gospodarka Nieruchomościami  

Realizacja zadań - Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami. 

Powiatowy zasób nieruchomości według stanu na dzień 31.12.2018 r. 

1. Nieruchomości przekazane powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd bądź 

użytkowanie: 

L.p. Liczba działek Powierzchnia [w m2] 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 m2] 

Charakter 

nieruchomości 

1 2 6029 zabudowane 

2 4 50771 niezabudowane 

3. Zmiany w stanie mienia powiatowego w okresie 01 stycznia 2018 r. – 31 grudzień 2018 r.: 

L.p. 
Liczba 

działek 
Forma zbycia 

Wartość/cena 

nieruchomości w zł 

1 1 

Sprzedaż z przeznaczeniem na 

poprawę zagospodarowania 

nieruchomości sąsiedniej 

4 536 
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4. Liczba zorganizowanych przetargów w okresie 01 stycznia 2018 r. – 31 grudzień 2018 r. 

L.p. 
Liczba 

nieruchomości 
Liczba przetargów Wynik 

1 3 4 
negatywny – brak 

wpłaconego wadium 

6.11.  Administracja Architektoniczno-Budowlana 

Realizacja zadań - Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej. 

Realizacja zadań Wydziału w roku 2018: 

1) Wniosków o pozwolenie na budowę i zmianę pozwolenia na budowę – 931, 

2) Wydano decyzji pozwolenia na budowę – 932, 

3) Zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę - 438, 

4) Zaświadczeń o samodzielności lokali – 522. 

Na terenie powiatu jeleniogórskiego dla realizowanych inwestycji: 

1) Budynki mieszkalne jednorodzinne – 243 pozwolenia, 

2) Budynki mieszkalne wielorodzinne – 29 pozwoleń (łącznie 337 mieszkań), 

3) Budynki usług turystycznych – 48 budynków o łącznej powierzchni użytkowej 39698 m2, 

4) Obiekty sportu i rekreacji – 5, w tym Ośrodek Narciarstwa Biegowego i Biathlonu 

w Jakuszycach, 

6.12. 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 

(Dz.U. 2018, poz. 799 ze zm.) 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 (Dz.U. 2017, poz. 1376 ze zm.). 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. 

Proces realizacji Programu jest objęty stałym nadzorem. Zarząd Powiatu co dwa lata 

przedkłada Radzie Powiatu Jeleniogórskiego raport z wykonania Programu.  
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Treść Raportu zamieszczona jest na stronie podmiotowej w BIP. Pierwszy raport obejmujący 

lata 2017-2018 jest obecnie przygotowywany i zostanie przedstawiony Radzie Powiatu 

Jeleniogórskiego na sesji w miesiącu czerwcu br.  

„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 uchwały nr XXV/143/12 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 listopada 

2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu z terenu Powiatu Jeleniogórskiego na lata 

2012-2032” w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na rok 2018 zostały zaplanowane środki 

w wysokości 60 000,00 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 2018 wyniósł 668 zł brutto. Szacunek przeprowadzono w oparciu 

o dane dotyczące zbiorczo całego powiatu. 

Z zabezpieczonych w 2018 roku środków finansowych na realizację Programu, budżet 

powiatu poniósł nakłady w wysokości – 4 855,84 zł. W tej wysokości wsparto zadanie realizowane 

przez gminy: Janowice Wielkie, Mysłakowie, Stara Kamienica i Szklarska Poręba. Wsparciem 

objęto usunięcie ok. 70 Mg odpadów zawierających azbest z terenu dotowanych gmin. 

Pozostałe Gminy nie złożyły w 2018 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 – 60%, dla 

mieszkańców nieruchomości jednorodzinnych. Do usunięcia na terenie powiatu jeleniogórskiego 

pozostało około 4 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. 

6.13.  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. Od roku 1999 

do chwili obecnej SSR nieprzerwanie. 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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1476 ze zm.) 

Roczna informacja z działalności SSR jest przedkładana Radzie Powiatu Jeleniogórskiego. 

Ostatnia z października 2018 r. dotyczyła realizacji zadań SSR w roku 2017. W 2018 r. z tytułu 

działalności SSR budżet powiatu nie poniósł żadnych wydatków inwestycyjnych. 
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6.14.  Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli 

Realizacja zadań - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych. 

Informacje przedstawiane Radzie Powiatu Jeleniogórskiego corocznie: 

1) Komendanta Miejskiego Policji za 2017 rok (marzec 2018); za rok 2018 (marzec 2019 r.),  

2) Komendanta Państwowej Straży Pożarnej za rok 2017 (kwiecień 2018 r.); za rok 2018 

(maj 2019); 

3) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego za 2017 rok (maj 2018 r.), za rok 2018 

(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. W ramach 

projektu w 2018 r. utworzono w siedzibie Powiatu Jeleniogórskiego przy ul. Kochanowskiego 10 

w Jeleniej Górze Transgraniczne Centrum Zarządzania Kryzysowego i wyposażono 

je w specjalistyczny sprzęt oraz multimedialny system informacji i prezentacji. Zakupiono 

nowoczesne radiotelefony analogowo-cyfrowe, telefony konferencyjne do wideokonferencji, 

przenośne komputery, ścianę multimedialną oraz stół konferencyjny. Ponadto doposażono magazyn 

przeciwpowodziowy w 2 sztuki urządzeń wielofunkcyjnych. 

6.15. 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 2017 - przyjęta 

uchwałą Nr III/18/2018 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. 

Wyposażenie i utrzymanie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego odbywa się 

na mocy Porozumienia z Miastem Jelenia Góra z dnia 30.06.2007 r. (aneks z dnia 05.07.2017 r.) 

w zakresie użyczania sprzętu przeciwpowodziowego. Magazyn mieści się w pomieszczeniach 

Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15 (piwnica). 

Powiat zawarł dwie umowy, tj.: 

• umowa partnerska pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim a Miastem Jilemnice w Republice 

Czeskiej o współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego po obu stronach granicy; 

• 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. 

W 2018 roku, w zakresie doskonalenia gotowości na zagrożenia, katastrofy i klęski 

żywiołowe, zawarto porozumienie pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim a Komendantem Miejskim 

Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze w sprawie udzielenia dotacji w kwocie 150 000,00 zł 

na współfinansowanie przez Powiat Jeleniogórski (96 000,00 zł) oraz gminy z terenu Powiatu 

(9 x 6 000,00 zł) zakupu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze 

samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń chemicznych i ekologicznych. 

6.16. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy  

Realizacja zadań – Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze.  

Programy realizowane ze środków Funduszu Pracy i Unii Europejskiej w 2018 roku. 
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Realizacja programów specjalnych: 

1. Powiatowa Rada Rynku Pracy w Jeleniej Górze w dniu 15 marca 2018 r. pozytywnie 

zaopiniowała celowość realizacji programu specjalnego finansowanego z 10% - limitu – 

kwoty środków FP ustalonej dla powiatu w 2018 r., pn. „Aktywność szansą na pracę”. 

Program specjalny pn. „Aktywność szansą na pracę” realizowany był od marca do końca 

grudnia 2018 roku. Zaktywizowano 62 osoby poprzez: poradnictwo zawodowe 

i pośrednictwo pracy - 62 osoby; staże – 26 osób; refundację doposażenia lub wyposażenia 

30 stanowisk pracy. W programie przewidziano również specyficzne elementy wspierające 

zatrudnienie (SEWZ) w formie warsztatów readaptacyjnych oraz wsparcia mobilności. 

Wartość projektu to 778 500,00 zł. Wydano 778.500,00 zł. 

2. Powiatowa Rada Rynku Pracy w Jeleniej Górze w dniu 15 marca 2018 r. pozytywnie 

zaopiniowała celowość realizacji programu specjalnego Nr 1/2018 pn. „Twoje życie – Twój 

sukces”, finansowanego z środków Funduszu Pracy z rezerwy będącej w dyspozycji 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Program specjalny pn. „Twoje życie – Twój 

sukces” realizowany był od kwietnia 2018 r. do grudnia 2018 r. Celem programu była 

aktywizacja zawodowa i doprowadzenie stabilnego zatrudnienia osób bezrobotnych 

i poszukujących pracy, spełniających wymogi zawarte w art. 49 ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy – 

39 osób; staże – 17 osób; refundację doposażenia lub wyposażenia - 20 stanowisk pracy. 

W programie przewidziano również specyficzne elementy wspierające zatrudnienie (SEWZ) 

w formie treningu kompetencji społecznych oraz wsparcia mobilności. Wartość projektu - 

500 000,00 zł.  

Programy z rezerwy Ministra: 

• Realizacja programu „Koniec z biernością – czas na rozwój” rozpoczęła się w maju 2018 roku, 

a jego zakończenie zaplanowane było na grudzień 2018 roku. Aktywizacja zawodowa 

w  2018  r. była prowadzona poprzez: staże – 12 osób; refundację wyposażenia/doposażenia 4 

stanowisk pracy. Wartość projektu to 134 700,00 zł, pochodzących z rezerwy Ministra. 

Wydano 133 848,19 zł. 

Ponadto w 2018 roku kontynuowano finansowanie z algorytmu programu pod nazwą 

„Doświadczenie na start”, rozpoczętego i finansowanego w 2017 roku z rezerwy Ministra, mającego 

na celu aktywizację osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, w ramach którego dofinansowano 

wynagrodzenie za zatrudnienie w ramach rotacji 3 bezrobotnych, którzy ukończyli 50 lat, a nie 

ukończyli 60 lat. 

Programy dofinansowane z Funduszy Europejskich: - Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój; - Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 

– 2020. 

Ostateczna decyzja MRPiPS z dnia 10.04.2018 r., dotyczyła podziału środków: 

4 517 875,00 zł to środki na realizację projektów współfinansowanych z EFS, w tym: 

2 332 648,00 zł na finansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój – PO WER; 2 185 227,00 zł na finansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego - RPO WD. 

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze w 2017 i 2018 roku realizował projekt 

pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jeleniogórskim (III)” 

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 1.1.2 Wsparcie udzielane 

z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. W ramach projektu, w roku 2018 

realizowane były następujące formy wsparcia: poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy – 

skorzystało 208 osób; staże – skorzystało 48 osób; prace interwencyjne – skorzystało 18 osób; bon 

na zasiedlenie – skorzystały 74 osoby; refundowanie pracodawcom kosztów wyposażenia lub 
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doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych – skorzystały 22 osoby; dotacje na 

podjęcie działalności gospodarczej – skorzystało 46 osób. 

Wartość projektu w okresie od stycznia 2017 r. do grudnia 2018 r. wynosi  4 727 757,00 zł, 

w tym 2 332 648,0  zł w 2018 roku (wydano 2 297 085,32 zł). 

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze w 2018 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 2018”. 

Okres realizacji projektu: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. W ramach projektu realizowane były 

następujące formy wsparcia: poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy – skorzystało 186 osób; 

staże – skorzystało 47 osób; dotacje na podjęcie działalności gospodarczej – skorzystały 83 osoby; 

prace interwencyjne – skorzystało 56 osób. Wartość projektu wyniosła – 2 185 227,00 zł. Wydano 

2 164 401,88 zł. 

Program „Praca dla młodych” - ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Sejm RP wprowadził w życie nowy instrument 

rynku pracy w postaci programu „Praca dla młodych”, którego zamierzeniem było umożliwienie 

(w skali kraju) 100 tysiącom młodych ludzi do 30 roku życia podjęcie pracy w pełnym wymiarze 

czasu pracy w okresie najbliższych 3 lat. Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze, w 2018 roku na 

realizację programu „Praca dla młodych” posiadał środki w wysokości 1 319,500 zł. zł. W 2018 r., 

na podstawie umów wcześniej zawartych, zatrudnienie w ramach rotacji znalazło 39 osób 

bezrobotnych do 30 roku życia, w tym: - z Jeleniej Góry - 25 osób; - z powiatu jeleniogórskiego - 

14 osób. Na refundację części wynagrodzeń oraz składek osób do 30 roku życia przeznaczono kwotę 

1 105 891,76 zł. 

Koordynatorem programu jest Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze. Wśród partnerów 

Powiatowego planu działań na rzecz zatrudnienia na lata 2015- 2018 wyróżnić można: Starostwo 

Powiatowe w Jeleniej Górze, Urząd Miasta Jelenia Góra, jednostki samorządu terytorialnego, rady 

społeczne, pracodawcy, organizacje pracodawców, instytucje rynku pracy (w tym OHP), Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze, ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, 

placówki oświatowe.  

Zadania na rzecz promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy realizowane 

były przy udziale środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego, Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, budżetu Starostwa Powiatowego, budżetu Miasta 

Jelenia Góra, innych podmiotów - partnerów zaangażowanych w realizację programów. 

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze, w zakresie aktywizacji osób zarejestrowanych 

w PUP, od lat współpracuje z różnymi instytucjami i podmiotami gospodarczymi zlokalizowanymi 

na terenie Jeleniej Góry oraz powiatu jeleniogórskiego. W zawiązku z realizacją programów 

partnerami byli pracodawcy rejonu jeleniogórskiego oraz przychodnia – NZOZ „Jelmed”. 

Powiatowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2015-2018 wytyczał główne 

priorytety, działania kierunkowe i zadania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze na rzecz 

promocji zatrudnienia i aktywności zawodowej, z uwzględnieniem aktualnej i prognozowanej 

sytuacji na lokalnym rynku pracy. Głównym celem Planu było dążenie do zmniejszenia poziomu 

bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze, podniesienie jakości 

usług świadczonych na rzecz bezrobotnych, rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia, 

aktywizacja bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, współpraca z partnerami 

i instytucjami rynku pracy, zwiększenie efektywności podejmowanych działań. Celem programu 

specjalnego pn. „Aktywność szansą na pracę” była aktywizacja zawodowa 62 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 Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze, 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. Program „Aktywność szansą na pracę” miał za zadanie 

zapewnić uczestnikom programu stałe miejsca pracy. 
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Celem programu specjalnego pn. „Twoje życie – Twój sukces” była aktywizacja zawodowa 

39 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 Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Program „Twoje życie 

– Twój sukces” miał za zadanie zapewnić uczestnikom programu stałe miejsca pracy. Od maja 2014 

roku do grupy bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy zalicza się osoby: - do 30 roku 

życia; - powyżej 50 roku życia; - długotrwale bezrobotnych; - korzystające z pomocy społecznej; 

-  niepełnosprawne; - posiadające dzieci do 6 roku życia lub dzieci niepełnosprawne do 18 roku 

życia. 

Grupa osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy została rozszerzona o osoby 

poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej pracy zarobkowej, 

z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub 

specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla 

opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Rozszerzenie 

nastąpiło wskutek wejścia w życie w dniu 01.07.2017 r. ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie 

niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem”.  

Grupę docelową, do której skierowany był program „Koniec z biernością – czas na rozwój” 

stanowiły osoby bezrobotne powyżej 45 roku życia, pozostające w ewidencji PUP w Jeleniej Górze. 

Trudna sytuacja na jeleniogórskim rynku pracy, wysoki udział procentowy bezrobotnych w wieku 

45+ w ogólnej liczbie zarejestrowanych oraz długi czas oczekiwania na pracę w tej grupie wiekowej 

skłoniły Urząd do wystąpienia o dodatkowe środki z rezerwy ministra. 

Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój. Celem projektu było zwiększenie 

możliwości zatrudnienia osób poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie 

jeleniogórskim i mieście Jelenia Góra. W 2018 roku wsparciem objęto 208 osób w wieku od 

18  do 29 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze, 

zakwalifikowanych do profilu pomocy I lub II, należących do kategorii NEET (są to osoby 

bezrobotne, które nie uczyły się w systemie stacjonarnym oraz nie brały udziału w ostatnich 

4 tygodniach przed przystąpieniem do projektu  w szkoleniach,  szkoleniu mającym na celu 

uzyskanie lub uzupełnienie umiejętności i kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy 

finansowanym ze środków publicznych). Projekt kierowany był do osób w szczególnej sytuacji na 

rynku pracy, tj. z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych oraz o niskich kwalifikacjach. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego. Celem projektu było 

zwiększenie możliwości zatrudnienia osób od 30 roku życia, pozostających bez pracy w powiecie 

jeleniogórskim i mieście Jelenia Góra. W ramach projektu wsparciem objętych zostało 186 osób po 

30 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze, kwalifikujących 

się do udziału w projekcie, 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 następujących 

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. 

Refundacja części wynagrodzeń oraz składek osób do 30 roku życia – program „Praca dla 

młodych”. Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze, w 2018 roku, refundował kwotę 1 950,00 zł 

oraz składki ZUS. Obowiązkiem pracodawcy natomiast, było utrzymanie zatrudnienia w pełnym 

wymiarze czasu pracy przez minimum 12 miesięcy po zakończeniu refundacji. 

6.17. Ochrona Praw Konsumentów  

Realizacja zadań– Powiatowy Rzecznik Konsumentów. 

W 2018 roku Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Jeleniej Górze udzielił konsumentom 

łącznie 569 porad prawnych.  



Raport o stanie Powiatu Jeleniogórskiego za rok 2018  

Strona 23 z 27 

Występował do przedsiębiorców w 41 sprawach, w tym 11 wystąpień dotyczyło problemów 

wynikających z realizacji usług, 30 wystąpień wiązało się z umowami sprzedaży, w tym 7 wystąpień 

dotyczyło problemów związanych z umowami zwieranymi poza lokalem przedsiębiorstwa 

i na odległość. Z ogólnej liczby 41 wystąpień - 17, co stanowi 41,46% doprowadziło 

do pozytywnego dla konsumentów rozstrzygnięcia, a w 20 sprawach, co stanowi 48,78% nie 

osiągnięto porozumienia stron. Natomiast 4 sprawy są jeszcze w toku co stanowi 9,76% 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 zakupu 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 Rzecznik w ramach możliwości rozprowadzał materiały informacyjne 

dostarczone przez podmioty odpowiedzialne za ochronę praw konsumentów, tj. ulotki i plakaty. 

Rzecznik, w przypadkach zgłaszania przez przedsiębiorców praktyk naruszających interesy 

konsumentów, wskazywał przedsiębiorcom możliwości działania mające na celu ochronę 

konsumentów.  

Ponadto Rzecznik przekazywał informacje dotyczące praw konsumentów poprzez 

wystąpienia medialne oraz prowadzenie zajęć dotyczących praw konsumentów w szkołach. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2018 roku Rzecznik utrzymywał współpracę z właściwą 

miejscowo Delegaturą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz innymi instytucjami 

w zakresie ochrony konsumentów. 

6.18.  Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna  

Realizacja zadań – Wydział Rozwoju i Obsługi Technicznej. 

Nieodpłatną pomoc prawną w 2018 r. zorganizowano we współdziałaniu z Burmistrzami 

Miast Karpacza, Kowar i Szklarskiej Poręby oraz Wójtami Gmin Janowice Wielkie i Mysłakowice. 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej były czynne w dni robocze, przez co najmniej 4 godzinny 

dziennie. W Kowarach i Mysłakowicach punkty były czynne codziennie. W Janowicach Wielkich, 

Karpaczu i Szklarskiej Porębie były czynne raz w tygodniu. W związku z tym, że nie wszystkie 

samorządy naszego powiatu udostępniły lokale na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej 

udzielano jej, przez dwa dni 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, a w Mysłakowicach 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 2018 r. udzielono 383 bezpłatne porady prawne. Zadanie to, należące do administracji rządowej, 

było finansowane w całości z dotacji celowej budżetu państwa. 

6.19. 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. Kochanowskiego 10 oraz przy 

ul. Podchorążych 15, w tym przeglądy wynikające z ustawy - Prawo budowlane.  

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2017 

został wyłoniony wykonawca zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie robót budowlanych 

w budynku administracyjno-biurowym w Jeleniej Górze przy ulicy Kochanowskiego 10, 

polegających na remoncie i przebudowie części pomieszczeń, instalacji elektrycznych, sieci 

komputerowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem budynku do wymagań 

przepisów przeciwpożarowych”. 
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Zadanie wykonane zostało za kwotę 1 899 181,03 zł i podzielone zostało na etapy: 

1) Infrastruktura techniczna. Wydatek kwalifikowany: 318 235,58 zł. Kwota dofinansowania 

85%: 270.500,24 zł. Udział własny 15%: 47 735,24 zł. 

2) wykonanie pozostałych robót budowlanych, zakup wyposażenia obiektów administracyjno- 

biurowych przy ul. Kochanowskiego 10 oraz ul. Podchorążych 15 w Jeleniej Górze, 

tj. pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalno-bytowe za kwotę 155 115,37 zł.  

W ramach projektu „Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim” 

dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Oś priorytetowa 

Nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne” Działanie Nr 2.1.” E – usługi publiczne” 

Poddziałanie Nr 2.1.3. „E-usługi publiczne – ZIT AJ” wymieniono przestarzały sprzęt komputerowy 

i teleinformatyczny, co wpłynęło znacząco na poprawę efektywności pracy pracowników. Poprzez 

modernizację infrastruktury IT wzmocniono także bezpieczeństwo sieci komputerowych oraz 

systemów informatycznych. Wprowadzenie zaś portalu usług elektronicznych pozwoliło zarówno 

jednostkom organizacyjnym powiatu jak i interesantom na dostęp do informacji w tym również 

spersonalizowanych. Dzięki systemowi e-kolejki wprowadzono możliwość umawiania wizyt 

w urzędzie a zaimplementowane systemy informatyczne wpłynęły na szybszy obieg informacji.  

6.20. Obronność  

Realizacja zadań - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych. 

Powiat Jeleniogórski zawarł Porozumienie z Wojewodą Dolnośląskim o przeprowadzeniu 

w 2018 roku kwalifikacji wojskowych dla Miasta Jelenia Góra oraz dla gmin przynależnych 

do Powiatu (koszt realizacji 34 000,00 zł). 

6.21. Promocja Powiatu 

Realizacja zadań - Wydział Promocji, Kultury i Sportu. 

Porozumienie dotyczące współpracy z gminami powiatu i miastem Jelenia Góra. 

W dniu 20 stycznia 2015 roku w Mysłakowicach podpisano Porozumienie w sprawie 

wzajemnej współpracy w zakresie wspólnej promocji turystycznej gmin powiatu jeleniogórskiego, 

Miasta Jeleniej Góry oraz Powiatu Jeleniogórskiego. Porozumienie określa przekazanie dotacji 

celowej na realizację zadań promocyjnych. Zadania oraz kierunki promocji ustalane 

są na wspólnych posiedzeniach pełnomocników Porozumienia.  

Wykaz sygnatariuszy porozumienia na rok 2018. 

Gmina /Miasto 
Data Podpisania Aneksu 

do Porozumienia 
Kwota 

Szklarska Poręba 09 stycznia 2018 r. 5.000 zł 

Karpacz 16 stycznia 2018 r. 5.000 zł 

Mysłakowice 15 stycznia 2018 r. 5.000 zł 

Jeżów Sudecki 15 stycznia 2018 r. 2.500 zł 

Kowary 15 stycznia 2018 r. 5.000 zł 

Piechowice 08 stycznia 2018 r. 5.000 zł 

Podgórzyn 15 stycznia 2018 r. 6.000 zł 

Stara Kamienica 15 stycznia 2018 r. 2.000 zł 

Powiat Jeleniogórski przeznaczył w ramach Porozumienia 10 000,00 zł. Ogółem wkład gmin 

wyniósł 35 500,00 zł. 

W ramach Porozumienia promowano region podczas następujących wydarzeń: 

• akcja „Zimowy Narodowy” w Warszawie, obsługa Karpacz i Szklarska Poręba, 

• targi w Dreźnie - przekazano materiały promocyjne Agacie Rusil - Kowal z gospodarstwa 

„Kowalowe Skały” z Wrzeszczyna, 

• targi Regiony Turystyczne „Na styku Kultur” w Łodzi, obsługa miasto Jelenia Góra, 

• „Piknik nad Odrą” w Szczecinie, obsługa Szklarska Poręba i Jelenia Góra, 

• X SAIL w Świnoujściu, obsługa Jelenia Góra, 

• Winobranie w Zielonej Górze, obsługa Jelenia Góra. 
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Przedsięwzięcia zrealizowane w ramach Porozumienia: 

• realizacja spotu promującego Karkonosze (dwie wersje czasowe 30 s. i 60 s.), 

• wydanie 10.000 egzemplarzy gazetki promującej Karkonosze, 

• wydanie 5.000 egzemplarzy przewodnika Karkonosze, 

• wydanie 50.000 egzemplarzy mapy regionu Karkonoszy, 

• zamieszczenie artykułu promocyjnego na temat regionu Karkonoszy w branżowym 

czasopiśmie „Rynek Turystyczny”, 

• udział w targach turystycznych i innych wydarzeniach promocyjnych, 

• obsługa facebookowego profilu „Mam w sobie Ducha Gór”, 

• zamieszczanie informacji o najważniejszych wydarzeniach w regionie na stronie 

visitkarkonosze.com i aplikacji mobilnej Karkonosze, 

• opracowanie kalendarza imprez ze szczególnym uwzględnieniem imprez cyklicznych, 

• wymiana informacji pomiędzy gminami ze zrealizowanych działań promocyjnych. 

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. 

Prezentacje oferty turystyczno-kulturalnej powiatu jeleniogórskiego na targach: 

• Międzynarodowe Targi Turystyczne we Wrocławiu, 

• Międzynarodowe Targi Turystyczne w Hradec Králové w dniach 09-10.03.2018r.  

• Euroregionalne Międzynarodowe Targi Turystycze Euroregion Tour w Jabloncu nad Nysą, 

• Międzynarodowe Targi Konsumenckie – Euregio Wirtschaftschau Aachen 2018,  

• Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB Berlin 2018, podsumowanie pierwszych 

rezultatów projektu pn. „Znaczenie i wartość marki regionalnej dla marketingu 

turystycznego i budowy identyfikacyjnego wizerunku regionu” odbyło się w formie 

międzynarodowej konferencji prasowej w centrum konferencyjnym CityCube w Berlinie.  

• Targi „Kruche Piękno" Jablonec nad Nisou 2018, 

• Targi Turystyki Weekendowej - Atrakcje Regionów 2018 w Chorzowie.  

Jedną z form prezentacji/promocji walorów powiatu są także wizyty studyjne zagranicznych 

dziennikarzy. 

Powiat Jeleniogórski korzystając ze swoich kontaktów oraz w odpowiedzi na zainteresowanie 

mediów tym co dzieje się w Polskich Karkonoszach, systematycznie prowadzi kampanie 

informacyjno-promocyjne w prasie ogólnopolskiej „Gazeta Wyborcza”, w prasie fachowej 

np. „Świat Podróży” oraz bazując na współpracy z Polską Organizacją Turystyczną, a szczególnie 

jej filią - Zagranicznym Ośrodkiem Polskiej Organizacji Turystycznej w Berlinie pilotuje corocznie 

całą serię przyjazdów studyjnych zagranicznych dziennikarzy. Od kilku lat, także w roku 2018 miało 

miejsce kilka wizyt studyjnych grup dziennikarzy zagranicznych. Wyjazdy te organizowane 

są przez Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej /ZOPOT/ w Berlinie i finansowane 

przez Polską Organizację Turystyczną. Tematem wizyt studyjnych w roku 2018 podobnie jak 

w latach 2015-2016 było dziedzictwo kulturowe, oferta turystyczna, także ta kulturowa oraz historia 

i legendy Polskich Karkonoszy. W dniu 31.01.2018 r. Powiat Jeleniogórski koordynował kręcenie 

materiału telewizyjnego filmowego przez ekipę TV „Deutsche Welle” i dostarczył odpowiednie 

materiały mówiące o jego walorach (w języku niemieckim) do programu emitowanego w telewizji 

niemieckiej pn. „Karkonosze i Legenda o Liczyrzepie”. 
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6.22. 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 2018 roku przyjęty został uchwałą Nr XXXVI/192/2017 Rady Powiatu 

Jeleniogórskiego z dnia 25 października 2017 r. 

W powiecie jeleniogórskim na dzień 31.12.2018 r. zarejestrowanych było 276 organizacji 

pozarządowych, w tym min: 44 stowarzyszenia kultury fizycznej, 52 fundacje, 29 Ochotniczych 

Straży Pożarnych, 16 terenowych jednostek organizacji ogólnopolskich oraz 3 stowarzyszenia 

zwykłe. 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 2018 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 w zakresie realizacji zadań publicznych; 

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   
5 

Liczba ofert złożonych przez podmioty Programu do otwartych 

konkursów ofert na realizację zadań publicznych  
25 

Liczba podmiotów Programu, które otrzymały wsparcie finansowe z 

budżetu powiatu lub powierzenie realizacji zadań publicznych (poza 

konkursem, z wyłączeniem środków PFRON) 

4 

Liczba podmiotów Programu, które otrzymały dofinansowanie z 

budżetu powiatu na realizację zadań publicznych (konkurs) 
17 

Wysokość środków przekazanych podmiotom Programu na 

realizację zadań publicznych w 2018 roku  

2 984 720,15 zł w tym kwota 

520 233,99 zł przekazana ze 

środków PFRON 

2) w związku z art. 10 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo 

o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1923), dokonano 

weryfikacji stowarzyszeń zwykłych, które w ubiegły roku musiały ponownie uzyskać wpis 

do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę, o której mowa  w art. 40 

ust. 5 ustawy o stowarzyszeniach oraz dostosować swoje regulaminy do obowiązujących 

przepisów; 

3) 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); 

4) w formie elektronicznej, ogólnodostępnej prowadzony był także rejestr stowarzyszeń 

zwykłych; 

5) informacje o przedsięwzięciach istotnych dla organizacji pozarządowych były umieszczane 

na stronie Starostwa Powiatowego (http://www.powiat.jeleniogorski.pl) lub przesyłane 

elektronicznie na dostępne adresy e-mail NGO.  

https://sip.lex.pl/#/document/16793068?unitId=art(40)ust(5)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16793068?unitId=art(40)ust(5)&cm=DOCUMENT
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7. Współpraca z innymi podmiotami 

• Związek Powiatów Polskich; 

• Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego; 

• Związek Gmin Karkonoskich; 

• Region Miast Aachen; 

• Powiat Bamberg; 

• Miasto Jablonec nad Nisou. 

• Konwent Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów Regionu Jeleniogórskiego; 

• Konwent Powiatów Województwa Dolnośląskiego; 

• Dolnośląska Organizacja Turystyczna z siedzibą we Wrocławiu; 

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

• Euroregion NYSA z siedzibą w Jeleniej Górze. 

 


