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Załącznik nr 2 do Raportu o stanie Powiatu Jeleniogórskiego za rok 2018 

 

INFORMACJA roczna z wykonania uchwał  

Rady Powiatu Jeleniogórskiego podjętych przed 1 stycznia 2018 roku, 

oraz których realizacja w 2018 roku była częściowa 

 

Lp. 
Uchwała (numer/data 

podjęcia/przedmiot 
Informacja o wykonaniu 

1.  

IX/57/07 

- 27.06 2007 

w sprawie podpisania 

Umowy o Partnerstwie 

pomiędzy Powiatem 

Bamberg – Niemcy 

a Powiatem 

Jeleniogórskim 

W lutym 2018 roku na zaproszenie Starosty Powiatu Bamberg Johanna Kalba 

Starosta Jeleniogórski wraz z delegacją Powiatu Jeleniogórskiego wzięli 

udział w uroczystej sesji Rady Powiatu Bamberg z okazji odznaczenia byłego 

starosty Bambergu dr Günthera Denzlera złotym medalem za wkład w rozwój 

powiatu Bamberg. Powiaty Jeleniogórski i Bamberg są od 11 lat aktywnymi 

partnerami, którzy realizując w tym czasie szereg wspólnych zadań stawiają 

na wymianę doświadczeń w wybranych obszarach tematycznych i lepsze 

wzajemne poznanie się mieszkańców obu regionów. Zadania związane 

ze  współpracą powiatów w 2018 roku ukierunkowane były na dalszą 

wymianę mieszkańców obu regionów oraz organizację współpracy 

lokalnych  organizacji pozarządowych działających na ich terenach. 

W  czerwcu  2018  roku w Scheβlitz odbyła się pierwsza wspólna konferencja 

Rad Powiatów Jeleniogórskiego i Bamberg. Przebieg konferencji oraz 

konstrukcję roboczych grup dyskusyjnych przygotowano zgodnie z prośbą 

radnych Powiatu Jeleniogórskiego. Radni wybrali trzy obszary, które zostały 

przedyskutowane w grupach roboczych: polityka senioralna, polityka 

młodzieżowa i turystyka. Zaproponowano wiele zagadnień jako platformę do 

współpracy pomiędzy samorządowcami mając na względzie podwyższenie 

standardu życia mieszkańców obu regionów. W trakcie dwudniowego pobytu 

nasza delegacja zapoznała się ze strukturą administracyjną w Kraju 

Związkowym Bawarii, placówkami opieki nad ludźmi starszymi i młodzieżą 

oraz zakładem budżetowym Starostwa w Bambergu odpowiedzialnym 

za  modernizację i utrzymanie dróg powiatowych. Wizytę uznano za początek 

kooperacji polskich i niemieckich radnych w kierunku usprawnienia pracy 

samorządów w celowo wybranych tematach dotyczących społeczeństwa 

danego regionu. W październiku 2018 r. delegacja Powiatu Bamberg na czele 

z Wicestarostą Panem Johannem Pfisterem wzięła udział w „Karkonoskich 

Spotkaniach Turystycznych” oraz uroczystości wręczenia Nagród Starosty 

Jeleniogórskiego „Liczyrzepy 2018”. W grudniu 2018 r. przebywali 

na  terenie naszego powiatu jak corocznie z wizytą przedświąteczną 

przedstawiciele Powiatu Bamberg Starosta Johann Kalb i Renete Kuehhorn-

Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego 

w  Bambergu. Przywieźli dary i środki finansowe dla Polskiego Czerwonego 

Krzyża w Jeleniej Górze i dla naszego Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie, 

gdzie spotkali się z wychowankami osobiście.  

2.  

XXXVIII/234/09 

- 30.11.2009 

w sprawie podpisania 

Porozumienia  

o Współpracy i Przyjaźni 

pomiędzy Miastem 

Jablonec nad Nisou  

w Czechach a Powiatem 

Jeleniogórskim 

W ramach współpracy z czeskim partnerem Powiat Jeleniogórski wziął udział 

w  Euroregionalnych Międzynarodowych Targach Turystycznych Euroregion Tour 

2018 w Jabloncu nad Nysą w marcu 2018 r. Powiat nasz prezentował podczas 

targów swoją ofertę turystyczną cieszącą się wśród odwiedzających bardzo dużym 

zainteresowaniem. We wrześniu 2018 r. Powiat Jeleniogórski prezentował  

na własnym stoisku promocyjnym swoją ofertę turystyczno-kulturalną podczas 

Targów Szkła i Biżuterii „Kruche Piękno” w Jabloncu nad Nisou. 

W  dniu  06.10.2017 r. wręczono Nagrodę Starosty Jeleniogórskiego „Liczyrzepy 

2018 w  kategorii „Najlepsza promocja zagraniczna” dla Przewodniczący Czeskiego 

Związku Producentów Szkła i Biżuterii Pavla Kopacka. 
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3.  

X/53/11 

-27.06.2011 

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 2018 roku nie prowadzono żadnych działań związanych z podjęciem współpracy 

z Obwodem Dniepropietrowskim. 

4.  

XXVIII/161/13 

26.03.2013 

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. 

5.  

XLI/235/14 

26.06.2014 

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 krajowym 

współzawodnictwie 

sportowym 

W dniu 30.05.2018 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa 

Sportowego w Szklarskiej Porębie Starosta Jeleniogórski w ramach „Gali 

Sportu” wręczyła nagrody i wyróżnienia za najlepsze wyniki sportowe 

w  sezonie 2017-2018 dla uczniów/ zawodników szkoły w Szklarskiej 

Porębie. W dniu 15.06.2018 r. miało miejsce zorganizowane przez 

Powiatowy Międzyszkolny Związek Sportowy podsumowanie 

współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w sezonie 2017-2018. 

Podczas podsumowania Starosta Jeleniogórski wręczyła szkołom 

uczestniczącym we współzawodnictwie puchary i nagrody ufundowane przez 

Powiat Jeleniogórski. 

6.  

XLII/240/14 - 

11.09.2014 

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 2018 roku 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 2019 – 2020. 

7.  

V/21/2015 

- 26.02.2015 

w sprawie przyjęcia 
„Powiatowej strategii 

rozwiązywania 

problemów 

Realizacja Strategii ma charakter długofalowy. Dotychczasowa realizacja 
Strategii jest zgodna z harmonogramem i przyjętymi założeniami. 
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społecznych na lata 2015 

- 2020” 

8.  

V/22/2015 

- 26.02.2015 

w sprawie przyjęcia 

„Powiatowego Programu 

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. Program ma 

charakter długofalowy i jest w trakcie realizacji. Realizacja celów jest 

monitorowana na bieżąco. 

9.  

V/23/2015 

- 26.02.2015 

w sprawie przyjęcia 

„Powiatowego programu 

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.  

Program jest w trakcie realizacji. 

10.  

IX/52/2015 

- 25.06.2015 

w sprawie uchwalenia 

„Powiatowego Planu 

Działań na Rzecz 

Zatrudnienia na lata 

2015 – 2018” 

Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Planu Działań na Rzecz 

Zatrudnienia na lata 2015 – 2018” za rok 2017 przedstawiono na Sesji, Rada 

Powiatu podjęła uchwałę nr XLVIII/236/2018 z dnia 26.06.2018 r. 

przyjmując niniejsze sprawozdanie. 

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/zalaczniki/3223/20180628_UchwalaR

PJ_XLVIII-236-2018_05-07-2018_11-10-56.pdf 

11.  

IX/54/2015 

-25.06.2015 

w sprawie zwolnienia 

mieszkańców 

miejscowości 

Zachełmie, gmina 

Podgórzyn z obowiązku 

uiszczania opłat 

związanych ze zmianami 

administracyjnymi 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego w dniu 30 czerwca 2015 r. pod pozycją numer 2798. Zgłosiło 

się 9 osób uprawnionych do wymiany dokumentów. 

12.  

XVII/91/2016 

31.03.2016 

w sprawie stanowienia 

o  kierunku działania 

Zarządu Powiatu 

Jeleniogórskiego 

Uchwałą zobowiązano Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego do dokonania 

analizy funkcjonowania administracji powiatowej i przedstawienia 

rozwiązań  umożliwiających ograniczenie kosztów i podniesienia poziomu 

zadowolenia osób korzystających z jej usług. W dniu 05.04.2016 r. pismem, 

znak: Nr NK-N.4131.175.I. 2016.JW z dnia 06.04.2016 r. Wojewoda 

Dolnośląski rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność 

§  2  uchwały. 

13.  

XVIII/99/2016 

29.04.2016 

w sprawie przyjęcia 

Programu Rozwoju 

Powiatu 

Jeleniogórskiego na lata 

2016 - 2020 

Po przyjęciu przez Radę Powiatu niniejszą uchwałą „Programu Rozwoju 

Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016 - 2020” oraz po opublikowaniu 

w  Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i na stronie 

internetowej Powiatu jego treści rozpoczął pracę Zespół ds. wdrażania 

i  monitorowania Programu, powołany przez Zarząd Powiatu uchwałą 

Nr  79/255/16 w dniu 31.05.2017 r. Zespół na bieżąco monitoruje i nadzoruje 

realizację w kolejnych latach i zadanie to wykonywać będzie  do końca 

2020  roku. 

14.  

XXVI/133/2016 

28.11.2016 

w sprawie wyrażenia 

zgody na przystąpienie 

i  realizację projektu 

pn:  „Wprowadzenie 

Biuro Zamówień Publicznych w/m przeprowadziło dwa postępowania 

o  udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: 

1) na dostawę infrastruktury sprzętowej w ramach projektu 

pn.  „Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim” – 

zgodnie z uchwałą Nr 199/610/18 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego 

z dnia 09.02.2018 r.; 

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/zalaczniki/3223/20180628_UchwalaRPJ_XLVIII-236-2018_05-07-2018_11-10-56.pdf
http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/zalaczniki/3223/20180628_UchwalaRPJ_XLVIII-236-2018_05-07-2018_11-10-56.pdf
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e- usług publicznych 

w  Powiecie 

Jeleniogórskim” 

w  ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa 

Dolnośląskiego na lata 

2014 – 2020 

2) na zakup licencji oprogramowania wraz z wdrożeniem rozwiązań 

informatycznych w ramach projektu pn.: „Wprowadzenie e-usług 

publicznych w Powiecie Jeleniogórskim” – zgodnie z uchwałą 

Nr  202/620/18 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 07.03.2018 r. 

W dniu 19.03.2018 r. Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego podjął uchwałę 

Nr 203/627/18, na podstawie, której rozstrzygnął przedmiotowe 

postępowanie. W dniu 28.03.2018 r. z Wykonawcą zawarta została 

umowa Nr 49/2018.  

Drugi z przetargów został podzielony na trzy odrębne części. W wyniku 

rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania (na podstawie uchwał 

Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego: Nr 206/634/18 z dnia 28.03.2018 r. 

oraz  Nr 206/637/18 z dnia 30.03.2018 r.) Zamawiający zawarł dwie umowy: 

1) na Część I – umowę Nr 50/2018 z dnia 30.03.2018 r. z firmą REKORD 

SI Sp. z o. o. z/s w Bielsku-Białej – na kwotę: 699.870,00 zł (brutto), 

z  terminem realizacji – do 30 dni licząc od dnia podpisania umowy; 

2) na Część II – umowę Nr 61/2018 z dnia 06.04.2018 r. z firmą QMS 

Sp.  z  o. o. z/s w Warszawie – na kwotę: 33.210,00 zł (brutto), 

z  terminem realizacji – do 30 dni licząc od dnia podpisania umowy. 

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego – na podstawie uchwały Nr 206/638/18 – 

zatwierdził przeprowadzenie kolejnego postępowania na realizację 

modernizacji strony internetowej Starostwa w trybie zamówienia z wolnej 

ręki –oraz wybór Wykonawcy zamówienia, tj. firmy AIONLINE.PL  

Sp. z o. o. z/s w Warszawie. 

Biuro Zamówień Publicznych w/m – na podstawie zgłoszeń Biura 

Informatyki w/m – przeprowadziło trzy postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, których wartość szacunkowa nie przekraczała 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro: 

• postępowanie w trybie rozeznania cenowego na przeprowadzenie 

promocji na zakończenie realizacji projektu „Wprowadzenie e-usług 

publicznych w Powiecie Jeleniogórskim”; 

• postępowanie w trybie rozeznania cenowego na przeprowadzenie audytu 

bezpieczeństwa i opracowanie polityki bezpieczeństwa IT; 

• postępowanie w trybie rozeznania rynku na zakup i dostawę aparatów 

telefonicznych w ramach projektu „Wprowadzenie e-usług publicznych 

w Powiecie Jeleniogórskim”. 

W/w postępowania realizowane były z zastosowaniem wytycznych 

w  zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Rozwoju. 

Ad. 1) W postępowaniu na przeprowadzenie promocji na zakończenie 

realizacji projektu „Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie 

Jeleniogórskim” oferta z najniższą ceną złożona przez Agencję Reklamy 

i  Promocji DAMI Sp. z o. o. z/s w Jeleniej Górze.  

W dniu 17.04.2018 r. z w/w Wykonawcą zawarta została umowa Nr 62/2018 

na  realizację przedmiotowego zadania. Wartość umowy (zgodnie z ofertą): 

11.700,01 zł (brutto). Termin realizacji – do dnia 22.04.2018 r.  

Ad.2) W wyniku postępowania na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa 

i  opracowanie polityki bezpieczeństwa IT wybrana została oferta złożona 

przez VOLVOX CONSULTING Bartłomiej Czauderna z/s w Bystrej 

o  wartości: 17.220,00 zł (brutto).  

W dniu 20.04.2018 r. strony zawarły umowę Nr 67/2018 z terminem realizacji 

do dnia 23.04.2018  r. 

Ad. 3) W ramach postępowania na zakup i dostawę aparatów telefonicznych 

Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez Impet Computers  

Sp. z o. o. z/s w Warszawie i zawarł umowę Nr 66/2018 z dnia 20.04.2018 r. 

na kwotę: 12.759,54 zł (brutto) z terminem realizacji – do dnia 23.04.2018 r. 

Do nadzoru nad realizacją w/w umów wyznaczony został dyrektor Biura 

Informatyki w/m. Podczas przeprowadzanej weryfikacji dokumentacji 

zamówień publicznych, dokonano uzgodnień z Instytucją Zarządzającą 

dotyczących złożonych załączników. W grudniu 2018 r. złożono 



 

Załącznik nr2 do Raportu o stanie Powiatu Jeleniogórskiego za rok 2018 Strona 5 z 9 

dokumentację końcową i projekt został zakwalifikowany do wypłaty 

refundacji. Dnia 28 grudnia 2018 r. na konto Powiatu wpłynęła kwota 

1.811.836,41 zł tytułem rozliczenia projektu.  

15.  

XVII/140/2016 

28.12.2016 

w sprawie przyjęcia 

planu pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady 

Powiatu 

Jeleniogórskiego 

na  rok  2017 

Komisja Rewizyjna przedstawiła sprawozdanie z działalności za 2017 rok, 

które zostało przyjęte uchwałą Nr XLII/217/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., 

bez uwag. 

16.  

XXVIII/142/2017 

30.01.2017 

w sprawie wyrażenia 

zgody na przystąpienie 

i  realizację projektu 

p.n. „Poprawa 

bezpieczeństwa Kotliny 

Jeleniogórskiej 

oraz  przygranicznych 

obszarów Gór Izerskich 

i Karkonoszy” 

Powiat Jeleniogórski wyraził wolę przystąpienia do projektu „Wzmocnienie 

bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, 

Gór Izerskich i Karkonoszy" realizowanego w ramach programu 

współpracy transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 

na  lata 2014 -2020, 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”. W ramach 

projektu w pierwszym etapie (2018 r.) zrealizowano modernizację 

i  powstało Transgraniczne Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zakup 

jego wyposażenia. W drugim etapie (2019 - 2020) zaplanowano wspólne 

ćwiczenia i szkolenia. Zgodnie z harmonogramem projektu, w dniach 18-19 

maja 2018 r. odbyła się „Pierwsza edycja Międzynarodowego Polsko 

Czeskiego Dnia Strażaka” połączona z ćwiczeniami z użyciem trenażera 

i  szkoleniem dla jednostek ochrony przeciwpożarowej i służb zarządzania 

kryzysowego z Polski i Czech. 

Projekt w trakcie realizacji 

17.  

XXIX/144/2017 

30.01.2017 

w sprawie zwolnienia 

mieszkańców 

miejscowości Komarno, 

gmina Janowice Wielkie 

z obowiązku uiszczania 

opłat związanych 

ze zmianami 

administracyjnymi 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego w dniu 07.02.2017 r. pod pozycją numer 610. Zgłosiło się 

7  osób uprawnionych do wymiany dokumentów. 

18.  

XXIX/149/2017 

01.03.2017 

w sprawie podpisania 

Umowy o Partnerstwie 

pomiędzy Miastem 

Tanvald-Republika 

Czeska a Powiatem 

jeleniogórskim 

Umowa podpisana 28.06.2017 r.  ma na celu podjęcie wspólnych działań 

w  zakresie: zapewnienia wymiany informacji, wspólnego opracowywania 

procedur uwzględniających udzielania wzajemnej pomocy, w ramach 

zarządzania kryzysowego w przypadku katastrof i klęsk żywiołowych.  

Umowa w trakcie realizacji. 

19.  

XXIX/150/2017 

01.03.2017 

w sprawie podpisania 

Umowy o Partnerstwie 

pomiędzy Miastem 

Jilemnice - Republika 

Czeska a Powiatem 

Jeleniogórskim 

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 przyjęła 

uchwałę  bez uwag. W czerwcu 2018 r. został złożony do akceptacji projekt 

umowy o partnerstwie do Urzędu Miasta Jilemnice. Umowa podpisana 

dnia  29.09.2018 r. i jest w trakcie realizacji. 

20.  

XXIX/153/2017 

01.03.2017 

w sprawie powołania 

doraźnej Komisji 

Statutowej Rady 

Powiatu  

Komisja opracowała projekt statutu i zakończyła swoją działalność dnia 

31.12.2017 r. Rada Powiatu Jeleniogórskiego podjęła uchwałę 

Nr  XLVII/235/2018 z dnia 29.05.2018 ., którą opublikowano w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego pod poz. 2981.  
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21.  

XXXI/161/2017 

26.04.2017 

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” 

Przyjęto „Powiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania 

i  wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci 

w  rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2017-2020, którego 

celem głównym jest promowanie i wdrażanie prawidłowych metod 

wychowawczych. 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. 

22.  

XXXVI/189/2017 -

25.10.2017 

w sprawie ustalenia 

na  2018 rok wysokości 

opłat za usunięcie 

pojazdu z drogi i jego 

parkowanie na parkingu 

strzeżonym oraz 

wysokości kosztów 

przypadku odstąpienia 

od jego usunięcia 

W całym okresie obowiązywania przedmiotowej uchwały tj. od dnia 

01.01.2018 r do dn.31.12.2018 r. ogółem z dróg powiatu jeleniogórskiego 

usunięto i umieszczono na parkingu strzeżonym 131 szt. pojazdów. Z czego 

83 szt. zostały odebrane przez uprawnione osoby, a w stosunku 

do  pozostałych 48 szt. zostało wszczęte postępowanie o orzeczenie przez sąd 

ich przepadku na rzecz Powiatu. 

23.  

XXXVI/192/2017 

25.10.2017 

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 1 „Organizacja masowych imprez turystyczno- krajoznawczych dla 

dzieci i młodzieży”:  

Umowa nr 1/TiK/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. z Polskim Towarzystwem 

Schronisk Młodzieżowych Zarząd Oddziału „Ziemi Jeleniogórskiej” 

z  siedzibą w Piechowicach na realizację zadania publicznego pn.: „XLIV 

Jeleniogórski Rajd Młodzieży Szkolnej”. Termin realizacji zadania 

01.06.- 31.10.2018 r. Kwota dofinansowania 5.000 zł. Sprawozdanie 

z  realizacji ww. zadania zostało złożone w dniu 31.10.2018 r. Zadanie 

zrealizowane i rozliczone w terminie. 

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. Zadanie zrealizowane 

i  rozliczone w terminie. 

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.-31.12.201  r. 

Kwota dofinansowania 1.900 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone 

w  terminie. 

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. Zadanie zrealizowane i rozliczone 

w  terminie. 

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

Turystyczno - Krajoznawczym Oddział Sudety Zachodnie z siedzibą 
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w  Jeleniej Górze na realizację zadania publicznego pn.: „Konkursy 

krajoznawcze. Eliminacje Wojewódzkie „Poznajemy Ojcowiznę” i Eliminacje 

Międzypowiatowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno - 

Krajoznawczego”. Termin realizacji zadania 05.01.-31.12.2018 r. 

Kwota  dofinansowania 2.600 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone 

w  terminie. 

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert, uchwałą nr 194/601/18 Zarząd 

Powiatu Jeleniogórskiego przyznał środki na realizację zadań publicznych 

z  zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: 

Umowa nr 1/KDN/2018 z dnia 02 lutego 2018 r. ze Stowarzyszeniem Góry 

Szalonych Możliwości z siedzibą w Janowicach Wielkich na realizację 

zadania publicznego pn.: „VIII Wędrowny Przegląd Piosenki POLANA”. 

Termin realizacji zadania 19.02 - 14.09.2018 r. Kwota dofinansowania 

2.000 zł. Sprawozdanie z realizacji ww. zadania zostało złożone w dniu 

12.10.2018 r. Zadanie zrealizowane i rozliczone w terminie. 

Umowa nr 3/KDN/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. z Polskim Związkiem 

Emerytów i Rencistów, Koło nr 9 z siedzibą w Piechowicach na realizację 

zdania publicznego pn.: „Jubileusz 10-lecia Zespołu Śpiewaczego Szklarki”. 

Termin realizacji zadania 05.02 - 30.09.2018 r. Kwota dofinansowania 

3.000 zł. Sprawozdanie z realizacji ww. zadania zostało złożone w dniu 

11.10.2018 r. Zadanie zrealizowane i rozliczone w terminie.  

Umowa nr 5/KDN/2018 z dnia 13 lutego 2018 r. z Fundacją Doliny Pałaców 

i  Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą we Wrocławiu na realizację 

zadania publicznego pn.: „Festival dell’Arte w Dolinie Pałaców i Ogrodów”. 

Termin realizacji zadania 15.02-15.12.2018 r. Kwota dofinansowania 

to  6.000,00 zł. Sprawozdanie z realizacji ww. zadania zostało złożone w dniu 

7.12.2018 r. Zadanie zrealizowane i rozliczone w terminie.  

Umowa nr 6/KDN/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. z Fundacją na Rzecz 

Rozwoju Wrocławskiej Tkaniny Artystycznej z siedzibą we Wrocławiu 

na  realizację zadania publicznego pn.: „45 Festiwal Sztuki Włókna 

Kowary'18 (Jubileusz)”. Termin realizacji zadania 15.04 - 15.12.2018 r. 

Kwota dofinansowania 4.000 zł. Sprawozdanie z realizacji ww. zadania 

zostało złożone w dniu 31.10.2018 r. Zadanie zrealizowane i rozliczone 

w  terminie. 

 

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, uchwałą Nr 194/599/18 

z dnia 18.01.2018 Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego przyznał środki finansowe 

na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu niżej wymienionym 

organizacjom: 

Na zadanie nr 1 organizacja imprez rekreacyjnych o zasięgu powiatowym 

i  współzawodnictwo dzieci i młodzieży szkolnej. Oferta nr 1 umowa 

nr  1/KFKO/2018 z dnia 19 stycznia 2018 r. z Powiatowym Szkolnym 

Związkiem Sportowym z siedzibą w Jeleniej Górze na realizację zadania 

publicznego pn.: „Kalendarz imprez sportowych szkół powiatu 

jeleniogórskiego”. Termin realizacji zadania 02.01 - 31.12.2018 r. Kwota 

dofinansowania 52.000 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone w terminie. 

Na zadanie nr 2 organizacja imprez i współzawodnictwo dzieci i młodzieży 

w  środowisku wiejskim, oferta nr 7. Umowa nr 2/KFKO/2018 z dnia 

22  stycznia 2018 r. z Powiatowym Zrzeszeniem Ludowych Zespołów 

Sportowych z siedzibą w Jeleniej Górze na realizację zadania publicznego 

pn.:  „Organizacja imprez i współzawodnictwo dzieci i młodzieży 

w  środowisku wiejskim”. Termin realizacji zadania 02.01-31.12.2018 r. 

Kwota dofinansowania 24.000 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone 

w  terminie. 

Na zadanie nr 3 organizacja dużych cyklicznych imprez sportowych 

o  charakterze powiatowym, regionalnym, ogólnopolskim 

i  międzynarodowym promujących powiat jeleniogórski, oferta nr 2. Umowa 

nr 3/KFKO/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. z Karkonoskim Stowarzyszeniem 

Cyklistów z siedzibą w Jeleniej Górze na realizację zadania publicznego 
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pn.:  „Górskie Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym”. Termin realizacji 

zadania 01.02-30.11.2018 r. Kwota dofinansowania 4.000 zł. Zadanie 

zrealizowane i rozliczone w terminie. 

Umowa nr 4/KFKO/2018 z dnia 02 lutego 2018 r. z Uczniowskim Ludowym 

Klubem Sportowym „Karkonosze” z siedzibą w Starej Kamienicy 

na  realizację zadania publicznego pn.: „Turniej zapaśniczy VIII Izery Cup”. 

Termin realizacji zadania 01.03-31.03.2018 r. Kwota dofinansowania 

2.500 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone w terminie. 

Umowa nr 5/KFKO/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. z Fundacją Przejście 

Kotliny z siedzibą w Piechowicach na realizację zadania publicznego 

pn.:  „Organizacja dużych cyklicznych imprez sportowych o charakterze 

powiatowym, regionalnym, ogólnopolskimi międzynarodowym promujących 

powiat jeleniogórski”. Termin realizacji zadania 01.03-30.11.2018 r. Kwota 

dofinansowania 5.000 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone w terminie. 

Zadanie nr 4 szkolenia dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych 

oraz  przygotowanie i start reprezentacji powiatu w ogólnopolskim 

współzawodnictwie młodzieżowym- oferta nr 3. Umowa nr 6/KFKO/2018 

z  dnia 23 stycznia 2018 r. z Uczniowskim Klubem Sportowym „Olimpijczyk” 

z siedzibą w Sosnówce na realizację zadania publicznego pn.: „Organizacja 

obozu sportowego oraz przeprowadzenie zajęć treningowych w zakresie 

biegów na nartorolkach oraz przygotowanie wysokiej formy sportowej 

narciarzy biegaczy i  biathlonistów na sezon zimowy 2018-2019 r.” 

Termin  realizacji zadania 16.07.-17.09.2018 r. Kwota dofinansowania 

2.000  zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone w terminie. 

Uchwałą nr 237/720/18 z dnia 17 października 2018 r. Zarząd Powiatu 

Jeleniogórskiego ogłosił konkurs na powierzenie realizacji zleconego zadania 

administracji rządowej prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie 

nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego w 2019 roku. Powołaną przez Zarząd Powiatu 

Jeleniogórskiego uchwałą nr 244/738/18 z dnia 18 października 2018 r. 

Komisja Konkursowa zaopiniowała złożone oferty dwóch organizacji 

pozarządowych, które wzięły udział w konkursie. Komisja Konkursowa 

zarekomendowała Zarządowi Powiatu ofertę Fundacji w Służbie Wsi, która 

otrzymała największą liczbę punktów za spełnienie wymaganych w konkursie 

warunków. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, uchwałą nr 250/752/18 z dnia 

5 listopada 2018 r., Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego powierzył Fundacji 

w  Służbie Wsi z siedzibą we Wrocławiu realizację zleconego zadania 

administracji rządowej z zakresu prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej w 2019 roku i przyznał dotację celową w kwocie 

120.120,00  zł na realizację przedmiotowego zadania. Zasady organizacyjne 

i  terminy płatności dotacji zostały określone w umowie zawartej pomiędzy 

Powiatem Jeleniogórskim a Fundacją w Służbie Wsi. 

Uchwałą Nr 248/743/18 z dnia 30.10.2018 r. Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego 

ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadnia publicznego 

Powiatu Jeleniogórskiego z zakresu pomocy społecznej. Powierzenie 

realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządowe i podmioty 

prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 13 ust.1 ustawy 

o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wymaga prowadzenia 

otwartego konkursu ofert w celu wyboru realizatora zadania z zakresu pomocy 

społecznej. Stanowiące załącznik do uchwały ogłoszenie określiło zasady 

i  warunki przeprowadzenia otwartego konkursu ofert dotyczącego 

„Prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie – dla dzieci 

i  młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie”. Uchwałą Nr 3/6/18 z dnia 

04.12.2018 r. Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego powołał Komisję Konkursową 

do zaopiniowania złożonych ofert w konkursie na powierzenie realizacji 

zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. W celu sprawnego 

przeprowadzenia oceny złożonych ofert  ustalono Regulamin Pracy Komisji 

Konkursowej, określający zasady jej pracy. Posiedzenie Komisji odbyło się 

w  dniu 06.12.2018 r. Po dokonaniu merytorycznej i formalnej oceny oferty 

złożonej przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi 
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Panny  Niepokalanie Poczętej z siedzibą w Leśnicy Komisja Konkursowa 

zaopiniowała ją pozytywnie. Uchwałą Nr 6/18/18 z dnia 17.12.2018 r. 

Zarząd  Powiatu Jeleniogórskiego dokonał rozstrzygnięcia otwartego 

konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu 

pomocy społecznej. W wyniku, którego po zapoznaniu się z dokumentacją, 

powierzył wykonanie ww. zadania pn.: „Prowadzenie Domu Pomocy 

Społecznej w Szklarskiej Porębie – dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

intelektualnie” Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny 

Niepokalanie Poczętej z siedzibą w Leśnicy. Termin realizacji zadania 

ustalono na okres od 01.01.2019 r do 31.12.2023 r. 

 

24.  

XLI/210/2017- 

20.12.2017 

budżetu powiatu 

jeleniogórskiego  

na 2018 rok 

Budżet powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok zmieniany był uchwałami 

wykazanymi w Informacji rocznej z wykonania uchwał Rady Powiatu 

Jeleniogórskiego w  2018 roku oraz 15 razy uchwałami Zarządu Powiatu 

Jeleniogórskiego. 

25.  

XLI/211/2017- 

20.12.2017 

w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej 

powiatu jeleniogórskiego 

Uchwała została przekazana w formie elektronicznej do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej W ciągu roku uchwałę zmieniano  4 – krotnie, co wykazano 

w Informacji rocznej z wykonania uchwał Rady Powiatu Jeleniogórskiego, 

w  2018 roku. 

26.  

XLI/212/2017 –  

20.12.2017 

w sprawie przyjęcia 

planu pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady 

Powiatu 

Jeleniogórskiego  

na rok 2018 

Rada Powiatu Jeleniogórskiego zatwierdziła plan  pracy Komisji Rewizyjnej, 

który został zrealizowany. 

27.  

XLI/213/2017 –  

20.12.2017 

w sprawie przyjęcia 

planu pracy Rady 

Powiatu 

Jeleniogórskiego  

na rok 2018 

Rada Powiatu Jeleniogórskiego zatwierdziła plan pracy Rady Powiatu 

Jeleniogórskiego na 2018 r., który zrealizowano. 

 


