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Słowo wstępne 

Szanowni Państwo, 

Przedstawiamy Państwu Raport o stanie Powiatu Karkonoskiego za 2020 rok, zachęcając 

do zapoznania się z jego treścią. Karkonoskiego – bowiem z inicjatywy Zarządu Powiatu, dzięki 

zaangażowaniu i profesjonalizmowi pracowników Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze oraz 

poparciu radnych Rady Powiatu, z dniem 1 stycznia 2021 roku Powiat Jeleniogórski stał się 

Powiatem Karkonoskim. W dniu 29 lipca 2020 roku bowiem Rada Ministrów Rzeczypospolitej 

Polskiej zatwierdziła zmianę nazwy naszego Powiatu.  

 

Ta zmiana wyznacza kierunek działania Zarządu Powiatu Karkonoskiego w najbliższych 

latach. Dzięki niej żaden obywatel Polski, a nawet zagraniczny turysta nie powinien już mieć 

trudności z właściwym umiejscowieniem Powiatu na mapie Polski.  

Wierzymy, że ten niewątpliwy sukces będzie motorem napędowym rozwoju Powiatu 

Karkonoskiego, nie tylko w sferze turystycznej. Pozwoli na rozwój Marki Karkonosze, na pogłębienie 

współpracy władz Powiatu z naszymi Gminami i Miastami, na promowanie istniejących już 

markowych produktów turystycznych oraz będzie źródłem nowych, innowacyjnych pomysłów. 

W 2020 roku funkcjonowanie całego świata zostało znacznie utrudnione z uwagi 

na rozprzestrzeniającą się pandemię wywołaną wirusem SARS-CoV-2. W tym roku praca Zarządu 

Powiatu odbywała się w znacznie trudniejszych warunkach niż dotychczas. Poddano próbie zdolności 

organizacyjne kierowników instytucji publicznych oraz postawę pracowników samorządowych.  

Zdaniem Zarządu Powiatu, pracownicy powiatowej administracji poradzili sobie doskonale, 

zapewniając, w zasadzie, nieprzerwaną obsługę mieszkańców Powiatu. Co prawda, czasowo 

uniemożliwiono bezpośrednie wejście interesantów do budynków Urzędu, jednak dzięki 

wykorzystaniu wdrożonych w Starostwie usług elektronicznych, zadania realizowano w sposób 

ciągły. Rozległość obowiązków, nowych zadań oraz zmian legislacyjnych, które objęły samorządy 

zmusiła nas do jeszcze bardziej wzmożonej pracy. Tym bardziej Zarząd Powiatu docenia trud włożony 

w realizację zadań Powiatu.  

Członkowie Zarządu Powiatu starali się wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Powiatu, 

wsłuchując się w ich potrzeby oraz wspierając inicjatywy poprzez udzielenie pomocy finansowej, 

rzeczowej czy też objęcie patronatem organizowane wydarzenia.  
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Raport o stanie Powiatu Karkonoskiego za 2020 rok jest dokumentem, który powstał w oparciu 

o informacje przygotowane przez kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego 

w Jeleniej Górze oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. Zawiera zestawienie najważniejszych 

zadań Powiatu, wykaz istotnych wydarzeń, jakie miały miejsce w Powiecie w 2020 roku oraz 

przedstawia dane liczbowe, wskazujące na poziom obciążenia zadaniami pracowników Starostwa 

Powiatowego, powiatowych jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży.  

Niniejsze opracowanie jest punktem wyjścia do debaty, w której mogą wziąć udział zarówno 

radni, jak i mieszkańcy Powiatu, na zasadach określonych w ustawie o samorządzie powiatowym. 

Ponadto, będzie podstawą do udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Karkonoskiego. 

Mamy nadzieję, że lektura Raportu przybliży Państwu tematykę związaną z funkcjonowaniem 

samorządu powiatowego, a w szczególności będzie źródłem kompleksowej informacji o Powiecie 

Karkonoskim i sposobie realizacji jego zadań w 2020 roku. 

 

Zar z ąd  Pow ia t u  Ka rk o n o s k i e g o  

 Starosta Karkonoski 

 

  

 Wicestarosta Członek Zarządu Powiatu  
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Wprowadzenie 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w art. 30a ust. 1-2 obliguje zarząd 

powiatu, aby co roku, do dnia 31 maja, przedstawił radzie powiatu raport o stanie powiatu.  

Uchwałą nr XXIII/157/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych wymogów 

dotyczących raportu o stanie powiatu Rada Powiatu Jeleniogórskiego ustaliła szczegółowe wymogi, 

jakie ma spełniać Raport o stanie Powiatu za 2020 rok. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, 

w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu. 

Słownik skrótów 

Ilekroć w niniejszym Raporcie jest mowa o: 

1) Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Karkonoski (przed dniem 1.01.2020 r. 

Jeleniogórski), 

2) Radzie Powiatu – należy przez to rozumieć Radę Powiatu Karkonoskiego (przed dniem 

1.01.2020 r. Jeleniogórskiego), 

3) Zarządzie Powiatu – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Karkonoskiego (przed dniem 

1.01.2020 r. Jeleniogórskiego), 

4) Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Karkonoskiego (przed dniem 1.01.2020 r. 

Jeleniogórskiego), 

5) Starostwie Powiatowym – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze, 

6) jednostce organizacyjnej – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne Powiatu 

Karkonoskiego (przed dniem 1.01.2020 r. Jeleniogórskiego). 

1. Podstawowe dane dotyczące Powiatu 

Powiat stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców oraz terytorium 

obejmujące 9 gmin wchodzących w jego skład. Są to 4 gminy miejskie: Karpacz, Kowary, Piechowice 

i Szklarska Poręba oraz 5 gmin wiejskich: Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn, 

Stara Kamienica. Łączna powierzchnia Powiatu wynosi 627 km2. Układ Powiatu przedstawia poniższa 

mapa.  
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Według stanu na dzień 31.12.2020 roku liczba ludności Powiatu Karkonoskiego wynosiła 63388.  

 

1.1. Zadania Powiatu 

Powiat zgodnie z art. 4. ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym wykonuje określone ustawami 

zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: 

• edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia; 

• polityki prorodzinnej, pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

• wspierania osób niepełnosprawnych; 

• transportu zbiorowego i dróg publicznych; 

• promocji powiatu, współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów wymienionych w przepisach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie; 

• kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki; 

• ochrony praw konsumentów; 

• geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami; 

• administracji architektoniczno-budowlanej, działalności w zakresie telekomunikacji; 

• ochrony środowiska i przyrody, gospodarki wodnej, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa 

śródlądowego; 

• porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, obronności, ochrony przeciwpowodziowej, 

w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, ochrony 

przeciwpożarowej oraz zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi 

oraz środowiska, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz 

obiektów administracyjnych; 

• przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. 

Do zadań publicznych Powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych 

w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Powiat wykonuje 

także inne zadania określone ustawami, w tym zadania z zakresu administracji rządowej oraz z zakresu 

organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. 

1.2. Jednostki organizacyjne Powiatu  

Zarząd wykonuje zadania Powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek 

organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy. Starostwo Powiatowe ma siedzibę 

w Jeleniej Górze. W 2020 roku funkcjonowały następujące jednostki organizacyjne Powiatu: 

1) Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze, ul. Podchorążych 15, 

2) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze, 

ul. Podchorążych nr 15, 

66 924

63 746
63 982

63 388

1998 r. 2008 r. 2018 r. 2020 r.

Liczba mieszkańców Powiatu w latach 1998-2020
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3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze, ul. Podchorążych nr 15, 

4) Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie nr 138, 

5) Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce, ul. Liczyrzepy nr 87, 

6) Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, ul. Chłopska nr 1, 

7) Dom Pomocy Społecznej w Kowarach, ul. Waryńskiego nr 38, 

8) Dom Dziecka im. M. Konopnickiej w Szklarskiej Porębie, ul. Bronka Czecha nr 22, 

9) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera 

w Szklarskiej Porębie, ul. Obrońców Pokoju nr 17,  

10) Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach, ul. Przemysłowa nr 21, 

11) Publiczna Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Kowarach, ul. Zamkowa nr 5,  

12) Publiczna Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie, ul. Górna nr 29,  

13) Zespół Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie nr 138, 

14) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie, ul. Górna nr 29,  

15) Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie, ul. Chopina nr 6. 

2. Władze Powiatu 

W wyniku wyborów samorządowych, które odbyły się w dniu 21 października 2018 roku 

wybrani zostali radni Rady Powiatu na VI kadencję obejmującą lata 2018-2023. Skład Rady Powiatu 

w 2020 roku przedstawia poniższa tabela. 

Skład Rady Powiatu w 2020 roku 

Eugeniusz Kleśta  Przewodniczący Rady 

Ryszard Głodek  Wiceprzewodniczący Rady 

Leszek Supierz Wiceprzewodniczący Rady 

Edyta Bielecka  

Sławomir Celt  

Bogusław Chodak  

Maciej Gałęski  

Mirosław Górecki  

Bogdan Kamiński  

Anna Konieczyńska  

Jarosław Kotliński   

Julian Lachowicz   

Wojciech Poczynek   

Grzegorz Rybarczyk   

Włodzimierz Stoch   

Artur Smolarek   

Dariusz Śliwiński   

Krzysztof Wiśniewski   

Anna Zębik  

W dniu 21 listopada 2018 roku Rada Powiatu wybrała skład Zarządu Powiatu, który zgodnie 

ze Statutem Powiatu jest trzyosobowy.  

Skład Zarządu Powiatu w 2020 roku 

Krzysztof Wiśniewski Starosta 

Jarosław Kotliński Wicestarosta 

Artur Smolarek Członek Zarządu Powiatu 
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3. Zmiana nazwy Powiatu 

W dniu 29 września 2019 roku, z inicjatywy Zarządu Powiatu, Rada Powiatu Jeleniogórskiego 

podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli zmiany nazwy Powiatu Jeleniogórskiego na Powiat 

Karkonoski, dając tym samym przyzwolenie na wszczęcie procedury zmierzającej do wystąpienia 

z wnioskiem o zmianę nazwy Powiatu.  

Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu, uzyskaniu opinii władz 

miast i gmin wchodzących w skład Powiatu Jeleniogórskiego, uchwałą nr XVII/117/2020 z dnia 

27 lutego 2020 r. Rada Powiatu Jeleniogórskiego postanowiła wystąpić do Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o dokonanie zmiany nazwy Powiatu Jeleniogórskiego 

na Powiat Karkonoski, akceptując równocześnie treść wniosku, który stanowi załącznik 

do przedmiotowej uchwały. 

Wniosek, skierowany za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego, po uzyskaniu jego 

pozytywnej opinii został skierowany do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Argumenty 

władz Powiatu Jeleniogórskiego podniesione w uzasadnieniu wniosku spotkały się z poparciem 

Ministerstwa, stąd w dniu 29 lipca 2020 roku Rada Ministrów wydała rozporządzenie, na mocy 

którego z dniem 1 stycznia 2021 roku w wojewódzkie dolnośląskim powiat jeleniogórski zmienił 

nazwę na powiat karkonoski. 

4. Informacje finansowe 

4.1. Budżet Powiatu 

Budżet Powiatu na 2020 rok określony został uchwałą Rady Powiatu Nr XV/102/2019 z dnia 

18 grudnia 2019 roku.  

W 2020 roku, w trakcie realizacji budżetu, wprowadzane były zmiany w planie dochodów 

i wydatków, z czego 7 razy uchwałami Rady Powiatu i 25 razy uchwałami Zarządu Powiatu.  

W 2020 roku planowane wielkości budżetu Powiatu po zmianach wynosiły: 

• Dochody ogółem – 78.546.984,76 zł,  

− dochody bieżące – 76.091.029,31 zł,  

− dochody majątkowe – 2.455.955,45 zł; 

• Wydatki ogółem – 80.399.452,87 zł, 

− wydatki bieżące – 75.964.527,22 zł,  

− wydatki majątkowe – 4.434.925,65 zł;  

• Deficyt budżetu – 1.852.468,11 zł; 

• Nadwyżka operacyjna – 126.502,09 zł; 

• Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach 

publicznych – 3.000.000,00 zł; 

• Rozchody (wykup obligacji) – 1.200.000,00 zł; 

Zadłużenie Powiatu według stanu na dzień 31.12.2020 roku wynosiło 12.900.000,00 zł. 

 

74 685 460 zł 

82 052 640 zł 83 231 908 zł 

75 345 938 zł 

79 153 326 zł 

73 952 949 zł 

Dochody i wydatki Powiatu w latach 2018-2020

dochody wydatki
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Dochody Powiatu w 2020 roku 

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2020 rok dochody budżetowe wynosiły 

71.348.480,84 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku plan został zwiększony o kwotę 

7.198.503,92 zł, tj. o 10,09%. Najistotniejszy wpływ na wzrost dochodów Powiatu w 2020 roku miały 

środki zewnętrzne, pochodzące głównie z subwencji oświatowej, dotacji z budżetu państwa i innych 

jednostek samorządu terytorialnego oraz środki z własnych dochodów ponadplanowych uzyskanych 

przez jednostki organizacyjne powiatu.  

Dochody Powiatu w 2020 roku według źródeł przedstawia poniższa tabela.  

Źródło dochodów 
Plan Wykonanie Udział % 

w zł w zł % w planie w wykonaniu 

Subwencja ogólna z budżetu państwa 22 259 880,00 22 541 624,00 101,27% 28,34% 27,08% 

Dotacje celowe z budżetu państwa 13 134 700,45 12 968 396,92 98,73% 16,72% 15,58% 

Dochody własne 41 149 481,06 41 446 222,47 100,72% 52,39% 49,80% 

Środki pochodzące z budżetu Unii 

Europejskiej 
1 149 623,25 1 133 533,79 98,60% 1,46% 1,36% 

Inne środki określone w odrębnych 

przepisach 
853 300,00 5 142 130,85 602,62% 1,09% 6,18% 

Ogółem dochody 78 546 984,76 83 231 908,03 105,96% 100,00% 100,00% 

 

 

Subwencja ogólna z 

budżetu państwa

28%

Pozostałe 

dochody

3%
Dochody własne

52%

Dotacje celowe z 

budżetu państwa

17%

Struktura dochodów Powiatu według źródeł

Pomoc społeczna z pieczą 

zastępczą 

27%

Drogi powiatowe

1%

Dochody od osób prawnych, od 

osób fizycznych 

21%
Gospodarka mieszkaniowa 

3%

Pozostałe 

35%

Ochrona zdrowia 

3%

Oświata i wychowanie

10%
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Wydatki Powiatu w 2020 roku 

Plan wydatków budżetowych Powiatu według uchwały budżetowej na 2020 rok ustalony został 

w wysokości 72.948.480,84 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan 

wydatków na dzień 31 grudnia 2020 roku ukształtowany został w wysokości 80.399.452,87 zł, 

co oznacza jego zwiększenie o 10,21%. 

Szczegółowe zestawienie zmian w poszczególnych grupach planu wydatków Powiatu wraz 

z wykonaniem przedstawia poniższa tabela:  

Lp. Wyszczególnienie 
Uchwała 

budżetowa  

Plan po 

zmianach  

Dynamika 

zmian 

(kol.4:3) 

Wykonanie 

wydatków  

% wykon. 

planu 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Wydatki bieżące ogółem, w tym: 67.947.965,84 75.964.527,22 111,80% 71.521.700,69 94,15 

• Wydatki jednostek budżetowych 56.873.836,00 61.612.629,09 108,33% 59.464.177,45 96,51 

- wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 
41.386.784,00 44.246.077,34 106,91% 43.284.832,01 97,83 

- wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 
15.487.052,00 17.366.551,75 115,94% 16.179.345,44 93,16 

• Dotacje na zadania bieżące 7.216.711,00 9.037.012,02 125,22% 7.041.048,27 77,91 

• Świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 
3.304.182,00 3.482.628,35 106,0% 3.405.336,67 97,78 

• Wydatki na programy 

finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i 3 ustawy o finansach 

publicznych 

143.236,84 1.422.257,76 992,94% 1.330.789,01 93,57 

• Obsługa długu 410.000,00 410.000,00 100,00% 280.349,29 68,38 

2. Wydatki majątkowe, w tym: 5.000.515,00 4.434.925,65 88,68% 2.431.248,35 54,82 

• Inwestycje i zakupy inwestycyjne 

w tym na programy finansowane z 

udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

ustawy o finansach publicznych 

225.315,00 225.315,00 100,00 225.315,00 100,00 

Wydatki razem 72.948.480,84 80.399.452,87 110,2% 73.952.949,04 91,98 

 

Wydatki majątkowe 

2 431 248,35 zł

3%

Wydatki bieżące 

71 521 700,69 zł

97%

Wydatki Powiatu w 2020 roku - wykonanie
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4.2. Wieloletnia Prognoza Finansowa 

Uchwałą Nr XV/103/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu. Prognoza została opracowana w oparciu o wielkości 

zawarte w piśmie Ministra Finansów znak: ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 roku oraz 

zgłoszone potrzeby dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych, z jednoczesnym 

uwzględnieniem zmian zakresu realizowanych zadań i możliwości finansowych powiatu oraz 

planowanych projektów objętych dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej. 

W wieloletniej prognozie finansowej na 2020 rok zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 

zgodnej w budżetem Powiatu na 2020 rok, przychody w wysokości 2.800.000,00 zł z wolnych środków 

z rozliczenia 2018 roku. Przychody w wysokości 1.600.000,00 zł przeznaczone zostały 

na sfinansowanie planowanego niedoboru, natomiast pozostałą kwotą 1.200.000,00 zł planowano 

sfinansować rozchody przeznaczone w całości na wykup obligacji, zgodnie z obowiązującym 

harmonogramem. Prognozowany wynik budżetu na 2020 rok zamykał się niedoborem w wysokości 

1.600.000,00 zł. 

W 2020 roku pięciokrotnie wprowadzono zmiany w wieloletniej prognozie finansowej: 

1) uchwałą Nr XVI/111/2020 z dnia 30.01.2020 roku wprowadzono zmiany obejmujące 

zwiększenie do kwoty 3.000.000,00 zł przychodów z wolnych środków, z tego dodatkowe 

200.000,00 zł przeznaczono na sfinansowanie niedoboru. Prognozowany wynik budżetu 

zamykał się niedoborem w wysokości 1.800.000,00 zł, 

2) uchwałą Nr XVIII/119/2020 z dnia 17.04.2020 roku wprowadzono zmiany związane 

z planowanym podpisaniem umowy leasingowej w związku z zakupem ciągnika rolniczego, 

która przewidywała spłatę przez powiat w okresie pięciu lat, tj. w latach 2020-2025, rat 

leasingowych. Pozostałe prognozowane dane nie uległy zmianie zarówno w zakresie 

przychodów, rozchodów jak i wyniku budżetu, 

3) uchwałą Nr XX/131/2020 z dnia 29.06.2020 roku w związku z przeprowadzonym 

postępowaniem o udzielenia zamówienia publicznego na usługę leasingu ciągnika rolniczego 

w szacunkowej kwocie 715.000,00 zł konieczna była korekta wysokości planowanych rat 

leasingowych. Uchwałą tą wykreślono również w wieloletniej prognozie finansowej 

przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2020-2022, tj. zadanie pn. „Głęboka 

termomodernizacja obiektów Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej 

Porębie” w związku z otrzymaniem przez powiat z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej informacji o odrzuceniu wniosku Powiatu o dofinansowanie 

Drogi powiatowe

7%Pomoc społeczna z 

pieczą zastępczą 

33%

Ochrona zdrowia 

3%

Oświata i 

wychowanie

31%

Administracja 

publiczna

15%

Pozostałe 

11%

Struktura wydatków Powiatu według działów klasyfikacji 
budżetowej
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zadania. Pozostałe prognozowane dane nie uległy zmianie zarówno w zakresie przychodów, 

rozchodów jak i wyniku budżetu, 

4) uchwałą Nr XXI/142/2020 z dnia 29.09.2020 roku wprowadzono zmiany związane 

z wprowadzeniem do WPF przedsięwzięć, wynikających z przeniesienia zakończenia 

realizacji planowanych na 2020 rok ośmiu zadań na rok 2021, w tym sześciu związanych 

z nakładami na przebudowę dróg powiatowych i mostów i dwóch zadań planowanych 

w MOW w Szklarskiej Porębie, z których jedno dotyczy wykonania oddymiania dwóch klatek 

schodowych, a drugie hydrantu. Kolejna zmiana dotyczy wprowadzenia nowego 

przedsięwzięcia na lata 2020 i 2021, obejmującego wydatki na przeprowadzenie kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych przez Powiat niepublicznym 

placówkom oświatowym w latach 2016 – 2019. Ponadto dokonano stosownych zmian, 

związanych z planem spłaty pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu na dofinansowanie 

zadania pn.: „Przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzłów cieplnych budynków Starostwa 

Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 i ul. Podchorążych 15”, którą 

przewiduje się spłacić w okresie siedmiu lat, 

5) uchwałą Nr XXII154/2020 z dnia 29.10.2020 roku wprowadzono zmiany związane 

ze zwiększeniem limitu wydatków na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej 

na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie w celu wpięcia 

do istniejącej sieci”.  

4.3. Wykonanie budżetu  

Wykonanie budżetu Powiatu w 2020 roku przedstawia poniższa tabela. 

Budżet Plan /w zł/ Wykonanie /w zł/ 
% 

wykonania 

Dochody, w tym: 78 546 984,76 83 231 908,03 105,96 

- dochody bieżące 76 091 029,31 76 459 495,83 100,48 

- dochody majątkowe 2 455 955,45 6 772 412,20 275,75 

Wydatki, w tym: 80 399 452,87 73 952 949,04 91,98 

- wydatki bieżące 75 964 527,22 71 521 700,69 94,15 

- wydatki majątkowe + rezerwy 4 434 925,65 2 431 248,35 54,82 

Deficyt/ nadwyżka budżetu - 1.852.468,11 9.278.958,99  

Nadwyżka operacyjna 126.502,09 zł. 4.937.795,14  

Przychody 3.000.000,00 6.181.025,30  

Rozchody (spłaty kredytów, wykup obligacji) 1.200.000,00 1.200.000,00  

 

78 546 985 zł 

83 231 908 zł 

80 399 453 zł 

73 952 949 zł 

Plan Wykonanie

Dochody i wydatki Powiatu w 2020 roku

Dochody Wydatki
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4.4. Zamówienia publiczne 

W 2020 roku Biuro Zamówień Publicznych przeprowadziło łącznie 74 postępowania 

o udzielenie zamówień publicznych na potrzeby komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego 

w Jeleniej Górze, w tym: 

1) 50 postępowań w trybach określonych w wewnętrznym regulaminie udzielania zamówień 

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro; 

2) 24 postępowania w trybach wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych – w odniesieniu do zamówień o wartości równej lub wyższej 

niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30.000 euro. 

W 2020 roku zamówienia realizowane były na potrzeby następujących komórek 

organizacyjnych Starostwa Powiatowego: 

❖ Wydziału Organizacyjnego: 

13 zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro, 

1 zamówienie o wartości równej lub wyższej niż kwota 30.000 euro; 

❖ Wydziału Finansowo-Budżetowego: 

1 zamówienie o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro, 

2 zamówienia o wartości równej lub wyższej niż kwota 30.000 euro; 

❖ Biura Informatyki 

7 zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro; 

❖ Wydziału Promocji, Kultury i Sportu  

5 zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro; 

❖ Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych: 

3 zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro, 

1 zamówienie o wartości równej lub wyższej niż kwota 30.000 euro; 

❖ Wydziału Komunikacji: 

2 zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro, 

2 zamówienia o wartości równej lub wyższej niż kwota 30.000 euro; 

❖ Wydziału Dróg Powiatowych: 

7 zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro, 

17 zamówień o wartości równej lub wyższej niż kwota 30.000 euro; 

❖ Wydziału Oświaty i Zdrowia 

5 zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro; 

❖ Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami: 

5 zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro, 

1 zamówienie o wartości równej lub wyższej niż kwota 30.000 euro; 

❖ Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  

2 zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro. 

 

62%

28%

10%

Podział zamówień publicznych w 2020 roku 
wg kategorii (rodzaju)

usługi - 46

dostawy - 21

roboty budowlane - 7
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5. Wykonanie uchwał Rady Powiatu 

W 2020 roku Rada Powiatu obradowała na 9 sesjach, podczas których podjęła 63 uchwały. 

Podjęte przez Radę Powiatu uchwały Starosta, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie 

powiatowym, przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru, którymi 

są Wojewoda Dolnośląski – w zakresie zgodności z prawem oraz Regionalna Izba Obrachunkowa 

we Wrocławiu – w zakresie spraw finansowych. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały 

zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Uchwały stanowiące akty prawa 

miejscowego zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

Wszystkie uchwały zostały przez Zarząd Powiatu wykonane z zachowaniem procedur 

i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa. Wykonanie uchwał Rady Powiatu podjętych 

w 2020 roku przedstawiono w postaci tabelarycznej. Zestawienie wykonania uchwał Rady Powiatu, 

obejmujące uchwały podjęte w roku 2020 oraz uchwały podjęte przed 1 stycznia 2020 r., 

ale obejmujące swym zakresem 2020 r., stanowi załącznik do Raportu. 

6. Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze w czasie pandemii 

W roku 2020 ze względu na wprowadzenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, w związku z zakażeniami SARS-CoV-2, 

Starostwo Powiatowe objęte było czasowymi ograniczeniami w sposobie wykonywania zadań.  

W okresach od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. oraz do dnia 30 października 2020 r. 

do dnia 31 grudnia 2020 r. Urząd pozostawał zamknięty dla ruchu interesantów, jednakże zapewniano 

stałą, bezpośrednią obsługę mieszkańców poprzez wyznaczone stanowiska, po wcześniejszym 

umówieniu wizyty. 

Mając na celu zmniejszenie zagrożenia, a jednocześnie zwiększenie bezpieczeństwa klientów oraz 

pracowników Urzędu rekomendowano elektroniczne załatwianie spraw. 

Starosta podjął szereg działań zmierzających do zapewnienia higienicznych oraz bezpiecznych 

warunków pracy. W okresie od dnia 23 marca 2020 r. do dnia 24 kwietnia 2020 r. wprowadzono 

zmianowy system pracy, dzięki któremu ograniczono bezpośredni kontakt pracowników, co miało na 

celu zapewnienie ciągłości pracy Urzędu w sytuacji zakażenia pracowników.  

W okresie wprowadzenia najostrzejszych ograniczeń, Starostwo Powiatowe było jedynym 

punktem potwierdzającym profil zaufany w Jeleniej Górze. Zapewniało nieprzerwaną obsługę osób 

chcących potwierdzić, unieważnić lub przedłużyć profil zaufany. W 2020 roku wykonano 441 

czynności z zakresu potwierdzania, przedłużania i unieważnienia profilu zaufanego, w tym w okresie 

od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. 108. Działanie to miało ogromne znaczenie 

w związku zamknięciem wielu instytucji publicznych i ograniczeniem dostępu do świadczonych 

usług, które realizowane były często wyłącznie w formie elektronicznej przy wykorzystaniu właśnie 

profilu zaufanego. 

Dostosowano stanowiska pracy do wymogów sanitarnych poprzez usytuowanie pracowników 

z zachowaniem co najmniej 1,5 m dystansu oraz umieszczenie przegród (plexi) pomiędzy 

stanowiskami pracy, w pomieszczeniach, w których nie ma możliwości zapewnienia odległości, 

a także izolujących pracowników obsługujących bezpośrednio klientów Urzędu. Wyposażono 

pracowników Starostwa w środki ochronne oraz dezynfekcyjne. Starosta wprowadził procedurę 

bezpiecznego postępowania w celu ograniczenia narażenia na zachorowanie pracowników Starostwa 

Powiatowego w czasie stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

W 2020 roku Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła w Starostwie Powiatowym kontrolę 

w zakresie działań podejmowanych przez pracodawców w celu zapewnienia osobom pracującym 

odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie pandemii COVID-19. Inspektor 

PIP nie wniósł uwag i zastrzeżeń do zapewnionych warunków pracy pracownikom Starostwa. 
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7. Realizacja zadań Powiatu wraz z informacją o realizacji polityk, strategii 

i programów dotyczących tych zadań 

7.1. Program Rozwoju Powiatu 

Głównym programem realizowanym w 2020 roku w Powiecie, stanowiącym o misji 

i kierunkach rozwoju Powiatu był Program Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020. 

Program został przyjęty uchwałą Nr XVIII/99/2016 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 

29 kwietnia 2016 r. w trybie i na zasadach, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.  

Program określił kierunki działań, jakie podejmowane były przez władze Powiatu, w celu 

osiągnięcia długotrwałego i zrównoważonego rozwoju Powiatu. Wyznaczył cele, które realizowano 

w latach 2016–2020. Zapisy zawarte w Programie, dotyczące zwłaszcza planów inwestycyjnych oraz 

możliwości budżetowych Powiatu, zostały opracowane z uwzględnieniem perspektywy czasowej do 

roku 2020 i odpowiadają okresowi programowania w Polsce funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej. Program, pozwolił na zrealizowanie wielu istotnych przedsięwzięć i inwestycji. 

Działania programowe realizowano w przyjętych trzech domenach (ładach): społecznym, 

gospodarczym i środowiskowym. W każdym z wymienionych ładów założone zostały cele 

szczegółowe i zadania, których stopień realizacji zależy od jakości i stopnia podejmowanych działań 

w ramach zadań przypisanych tym celom. 

1.  Ład społeczny  

Celem obszaru jest: 

− osiągnięcie właściwego rozwoju systemu kształcenia dostosowanego do potrzeb edukacyjnych 

i rynku pracy; 

− osiągnięcie właściwego rozwoju oferty spędzania czasu wolnego; 

− poprawa dostępności i sprawności służby zdrowia; 

− zapewnienie skutecznej pomocy społecznej; 

− poprawa jakości świadczonych przez Powiat usług; 

− zwiększenie poziomu bezpieczeństwa publicznego. 

2.  Ład gospodarczy 

Celem obszaru jest: 

− wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy; 

− uzyskanie wysokiego poziomu skomunikowania wewnątrzregionalnego i ponadregionalnego; 

− wzmacniania wizerunku Powiatu; 

− rozwój współpracy z samorządami gminnymi i innymi podmiotami w zakresie rozwoju 

gospodarczego. 

3.  Ład środowiskowy  

Celem obszaru jest: 

− zwiększenie świadomości ekologicznej społeczności Powiatu; 

− poprawy jakości powietrza; 

− uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej; 

− zapewnienia ochrony powierzchni ziemi i gleby; 

− doskonalenia gotowości na zagrożenia, katastrofy i klęski żywiołowe. 

W dniu 28 maja 2020 r. Rada Powiatu uchwałą Nr XIX/126/2020 zatwierdziła aktualizację 

„Programu Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020”. W wyniku aktualizacji 

wprowadzono do Programu, w ramach celów szczegółowych, następujące zadania: 

• poprawa jakości powietrza;  

• wdrożenie i wspieranie finansowe działań służących podnoszeniu świadomości 

ekologicznej mieszkańców Powiatu; 
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• zapewnienie pomocy społecznej – pokonywanie barier architektonicznych w domach 

pomocy społecznej Powiatu; 

• zwiększenie poziomu bezpieczeństwa publicznego – doposażenie służb, inspekcji 

i straży w ramach logistycznego długofalowego wsparcia działań ratowniczych;  

• poprawa jakości świadczonych usług, poprzez dostosowanie infrastruktury 

teleinformatycznej do postępu technicznego; 

• zapewnienie skutecznej pomocy społecznej. 

W 2020 roku podejmowane były przede wszystkim działania programowe w ładach: społecznym 

i środowiskowym. Służyły one realizacji zadań Powiatu 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 oraz jednostki organizacyjne w oparciu o współpracę z partnerami zewnętrznymi oraz 

w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Rok 2020 był szczególnym czasem z uwagi na ograniczenia 

w wielu branżach spowodowane pandemią COVID -19. 

Wykaz programów, strategii i  planów realizowanych przez Powiat w 2020 roku 

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) Powiatowa Strategia 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) Program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. 

zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz 

z planem działań krótkoterminowych; 

9) Lokalny Program wspierania edukacji dzieci i młodzieży; 

10) Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami w 2020 roku; 

11) Powiatowy Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2019-2021; 

12) Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska „SUDETY 

2030”. 

7.2. Promocja i ochrona zdrowia 

Do ustawowych zadań Powiatu należy promocja i ochrona zdrowia. Są to zadania o charakterze 

użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb 

ludności poprzez świadczenie usług powszechnie dostępnych oraz zapewnienie równego dostępu do 

świadczeń opieki zdrowotnej. Zadania te Powiat realizuje we współpracy z gminami, bowiem funkcje 

Powiatu mają charakter uzupełniający i wyrównawczy w stosunku do funkcji gminy. 

Spośród głównych czynności wykonywanych przez Powiat z zakresu ochrony zdrowia można 

wymienić w szczególności dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 

w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów 

czy też wystawianie skierowań do zakładu opiekuńczo-leczniczego i do zakładu pielęgnacyjno-

opiekuńczego oraz ustalanie szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach.  
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Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kowarach 

Powiat posiada udziały w Spółce Powiatowe Centrum Zdrowia w Kowarach, która powstała 

w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kowarach 

w 2003 roku. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12 966 268,56 zł, na który składa się 16.322 udziały 

o wartości nominalnej po 763,98 zł za każdy udział. Początkowo udziały Powiatu w kapitale 

zakładowym Spółki wynosiły 5%, a obecnie jest to 3,83%. Pozostałe udziały stanowią własność EMC 

Instytut Medyczny SA. Przedstawiciel Powiatu zasiada w Radzie Nadzorczej Spółki.  

Zasadnicza działalność Spółki wykonywana jest w zakresie opieki zdrowotnej poprzez: Szpital 

„Bukowiec”, Centrum Opieki Długoterminowej oraz Przychodnię Specjalistyczną.  

W 2020 roku Szpital „Bukowiec” w Kowarach został wyznaczony jako tzw. szpital węzłowy 

do przeprowadzenia szczepień przeciw COVID-19 dla swojego personelu, a także personelu sektora 

ochrony zdrowia m.in. szpitali, przychodni, aptek i pracowników administracyjno-technicznych. 

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego utworzono w Szpitalu miejsca dla osób chorych na COVID-19. 

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego „Granit” 

w Szklarskiej Porębie 

Przedstawiciel Powiatu zasiada w Radzie Społecznej Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego „Granit” w Szklarskiej Porębie.  

Centrum wpisane jest do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą 

prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego. Głównym celem Centrum jest realizowanie zadań 

KRUS w zakresie rehabilitacji leczniczej i udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom wykazującym 

całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, ale rokującym jej odzyskanie wyniku 

leczenia i rehabilitacji.  

7.3. Edukacja publiczna 

Powiat jest organem założycielskim 7 placówek oświatowych, w tym 6 szkół 

ponadpodstawowych i szkoły podstawowej specjalnej–funkcjonujących w ramach utworzonych 

zespołów, dwóch poradni psychologiczno-pedagogicznych, młodzieżowego ośrodka 

wychowawczego oraz domu wczasów dziecięcych. Szczegółowy wykaz nadzorowanych placówek, 

ze wskazaniem kierunków kształcenia oraz liczby uczniów i wychowanków wykazano w poniższych 

tabelach. 

Nazwa 
Typy szkół lub 

realizowane zadania 
Kierunki kształcenia/ profile 

Liczba uczniów 

2019 2020 

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących 

i Mistrzostwa Sportowego 

w Szklarskiej Porębie 

Liceum Ogólnokształcące, 

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa 

Sportowego im. Jana Izydora 

Sztaudyngera, 

Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami 

Mistrzostwa Sportowego im. Wlastimila 

Hofmana, 

Klasy o profilu sportowym: 

• badminton, 

• biathlon, 

• lekkoatletyka, 

• narciarstwo biegowe, 

• narciarstwo zjazdowe. 

195 270 

Zespół Szkół 

Technicznych i 

Licealnych w 

Piechowicach 

Liceum Ogólnokształcące, 

Technikum, 

Branżowa Szkoła I Stopnia, 

• profil policyjny i ratownictwa 

medycznego 

• technik informatyk 

• technik elektryk 

153 152 

Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy w 

Szklarskiej Porębie 

Szkoła Podstawowa, 

Branżowa Szkoła I Stopnia, 

• monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie 

• kucharz 

• fryzjer 

56 66 

Zespół Szkół Specjalnych 

w Domu Pomocy 

Społecznej „Junior” 

w Miłkowie  

Szkoła Podstawowa, 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy  

Szkoła przeznaczona dla chłopców- 

mieszkańców DPS „JUNIOR” w Miłkowie 

oraz dziewczęta mieszkanki Domu Pomocy 

Społecznej „Caritas” w Szklarskiej Porębie. 

19 19 
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Nazwa Realizowane zadania 
Liczba uczniów 

2019 2020 

Publiczna Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Kowarach 

Wspomaganie prawidłowego rozwoju psychofizycznego, 

efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w 

wyborze kierunku kształcenia zawodowego, udzielanie dzieciom, 

rodzicom, nauczycielom i wychowawcom pomocy psychologicznej, 

pedagogicznej, logopedycznej i rewalidacyjnej 

3502 3759 

Publiczna Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie 

Wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub 

indywidualnego nauczania, wydawanie opinii o potrzebie i zakresie 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

3212 3595 

Źródło: Opracowanie własne 

W roku szkolnym 2019/2020 w szkołach Powiatu uczyło się łącznie 507 uczniów. 

W 2020 roku zadania edukacyjne w placówkach realizowane były przez kadrę pedagogiczną 

w łącznej liczbie 157 osób, przy wsparciu pracowników niepedagogicznych, których łącznie było 77. 

Szczegółowy podział zatrudnienia w poszczególnych placówkach obrazuje poniższa tabela.  

Pracownicy 

ZSOiMS 

Szklarska 

Poręba 

ZSTiL 

Piechowice 

MOW 

Szklarska 

Poręba 

ZSS w DPS 

„Junior” 

Miłków 

PPPP 

Kowary 

PPPP 

Szklarska 

Poręba 

DWDiPZ 

Szklarska 

Poręba 

pedagogiczni Etaty 
Ilość 

osób 
Etaty 

Ilość 

osób 
Etaty 

Ilość 

osób 
Etaty 

Ilość 

osób 
Etaty 

Ilość 

osób 
Etaty 

Ilość 

osób 
Etaty 

Ilość 

osób 

Brak stopnia awansu 

zawodowego 
0 0 2,33 3 2,02 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stażysta 5,67 5 0 0 2,98 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kontraktowy 10,01 10 2,03 3 6,01 7 2,72 4 0 0 2,5 3 1 1 

Mianowany 20,22 18 7,35 9 10,87 12 2 2 2 2 1,75 2 1 1 

Dyplomowany 29,14 27 8,50 13 9,02 9 5 5 4 5 5 7 2 2 

niepedagogiczni 24,75 25 7,25 10 19,19 20 3,15 6 1,85 3 1,5 2 11 11 

RAZEM: 89,79 85 27,46 38 50,09 55 12,87 17 5,85 10 10,75 14 15 15 

Źródło: Opracowanie własne 

Wykonanie zadań Powiatu z zakresu edukacji publicznej w 2020 roku finansowane było m.in. 

z części oświatowej subwencji ogólnej, której wysokość w latach 2018-2020, z podziałem 

na poszczególne powiatowe placówki oświatowe, przedstawia poniższa tabela. 

Lp. Nazwa Jednostki 
Kwoty subwencji w latach 2018-2020 

2018 2019 2020 

1. 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego 

w Szklarskiej Porębie 
940.497 998.275 1.522.039 

2. Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach 718.558 843.595 1.204.954 

3. Zespół Szkół Specjalnych w Miłkowie 1.044.660 1.108.479 980.840 

4. 
Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych 

w Szklarskiej Porębie 
3.231.498 4.336.484 4.723.821 

5. 
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szklarskiej 

Porębie 
566.736 718.190 770.333 

6. Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kowarach 342.999 246.442 248.168 

7. Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia 1.593.580 1.530.756 1.099.203 

Łącznie dla publicznych placówek oświatowych 8.438.528 9.782.221 10.549.358 

Źródło: Opracowanie własne 

Programy i  projekty realizowane przez placówki oświatowe  

• Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach 

− „Żyj bezpiecznie i zdrowo” – warsztaty dla uczniów z zakresu profilaktyki uzależnień; 
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− „ARS, czyli jak dbać o miłość” – program edukacyjny Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

Ministerstwa Zdrowia, MEN oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, którego celem jest przeciwdziałanie uzależnieniom; 

− „Wsparcie na zawodowym starcie” – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 – program realizowany w technikum; 

− „Akademia Kreatywnej Kariery” – projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja i Rozwój 2014 – 2020 – w projekcie uczestniczyli uczniowie liceum 

ogólnokształcącego. 

• Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie 

− „Polskie Nadzieje Olimpijskie”; 

− „Aktywna Tablica”; 

− „Polska niepodległa”; 

− „Posiłek w domu i w szkole”; 

− Program profilaktyczny „Cukierki”; 

− Program wyposażenie pracowni przyrodniczych; 

− „Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć”; 

− „Narciarz drzemie w Tobie”; 

− „Bieg na Igrzyska”. 

− Projekt „Robię to dla siebie” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 10. Edukacja, Działanie 10.2 

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej 

i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości 

edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej − ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej. 

Realizacja projektu w okresie 01.04.2019 – 30.11.2020. Łączna kwota dofinansowania 

295 597,25 zł (w tym 15 600,00 zł wkład własny), z czego w 2020 roku wydatkowano 85 946,11 zł 

(w roku 2019 - 209 651,14 zł).  

Ze środków projektu wyposażono gabinetu Biofeedback oraz wyposażenie i pomoce dydaktyczne 

do dwóch pracowni językowych (angielskiego i niemieckiego). Dokonano też montażu, instalacji 

i budowy infrastruktury sieciowej. Ze środków pozyskanych z projektu wypłacono też stypendia 

dla czterech uczniów szkoły podstawowej i czterech uczniów liceum. 

• Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie 

− „Aktywni, zintegrowani, silniejsi – nowa szansa” – kurs prawa jazdy oraz koparko-ładowarki − 

5 chłopców; 

− „Aktywni, zintegrowani, silniejsi – szansą na przyszłość” − kurs prawa jazdy − 7 osób (chłopcy 

i dziewczęta); 

− „Nowa perspektywa − lepszy start”; 

− „101 zabytków Dolnego Śląska” przeznaczony do realizacji w Szkole Podstawowej i Branżowej 

Szkole I Stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie mający na 

celu zapoznanie uczniów z dziedzictwem kulturowym i historycznym regionu; 

− „Odkrywamy zapomniane. Książki, o których istnieniu być może nie miałeś pojęcia.” − 

przeznaczony do realizacji w Szkole Podstawowej i Branżowej Szkole I Stopnia 

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie.  

• Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie 

− „Za życiem”, realizowano 508,5 godzin pracy z dziećmi od 0 do 6 roku życia ze specjalistami 

w PPPP. Wszystkie dzieci posiadały opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju, część dzieci 

posiadała również orzeczenie o niepełnosprawności. Od zamknięcia bezpośredniej pracy w PPPP, 

tj. od marca 2020 r., specjaliści podjęli pracę z dziećmi zdalnie, prowadząc ćwiczenia, terapię 

i konsultacje. Od maja wszyscy specjaliści wznowili pracę stacjonarną w Poradni. Niektóre 

konsultacje, porady oraz praca z dzieci z psychiatrą, odbywały się w dalszym ciągu zdalnie, 



Raport o stanie Powiatu Karkonoskiego za rok 2020 

S t r o n a  | 20 z 93 

również w okresie jesiennym. Dzięki środkom pozyskanym z projektu „Za życiem” 

zorganizowano zajęcia: 

1. Integracja sensoryczna, prowadzona przez diagnostę i terapeutę w tym zakresie – 109,5 

godzin. 

2. Diagnoza i terapia neurologopedyczna, prowadzona przez specjalistę ds. neurologopedii, 

posiadającego również dodatkowe kwalifikacje z oligofrenopedagogiki oraz dogoterapii 

– 120 godzin. 

3. Diagnoza i terapia psychiatryczna, prowadzona przez specjalistę psychiatrii dziecięcej – 

143 godziny. 

4. Diagnoza i terapia psychologiczna, prowadzona przez psychologa, specjalistę wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka – 23 godziny. 

5. Diagnoza i terapia pedagogiczna, prowadzona przez pedagoga wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka – 113 godzin. 

W zajęciach ze specjalistami w roku 2020 brało udział 19-ro dzieci. Zakres zaburzeń, z jakimi 

pracowano, to zaburzenia sprzężone, zaburzenia mowy, afazje, całościowe zburzenia rozwoju, 

szerokie spectrum autyzmu, zespół Downa.  

Zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych  w 2020 roku 

• Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie 

egzamin maturalny - 70% 

• Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie 

egzamin maturalny - 76,2% 

• Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach 

egzamin maturalny - 72,7 % 

egzamin zawodowy, z poszczególnych kwalifikacji: 

E 14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami danych - 57,1% 

EE. 08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci - 53,3% 

EE. 05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych - 20% 

E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych - 100% 

E 08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych - 100% 

E 14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami danych - 100% 

Sukcesy i osiągnięcia uczniów placówek oświatowych Powiatu w 2020 roku  

• Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach 

− Udział uczniów klas wojskowych w III Zawodach Użyteczno-Bojowych Klas Mundurowych 

Województwa Dolnośląskiego w Kłodzku – IV miejsce; 

− Udział uczniów klas wojskowych w Turnieju Strzeleckim o Puchar Komendanta Policji 

w Jeleniej Górze – III miejsce drużynowo, indywidualnym zwycięzcą zawodów został uczeń kl. 

IV technikum naszej szkoły; 

− Udział 2 szkolnych drużyn e-sportowych w Międzyszkolnej Lidze League of Legends – II i VII 

miejsce w finale zawodów; 

− Feryjny Turniej Gier Komputerowych organizowany przez naszą szkołę – gra CS;GO – III 

miejsce, gra LOL – I i II miejsce drużyn naszych uczniów; 

− Szkolne i międzyszkolne zawody sportowe organizowane przez szkołę i Powiatowy Szkolny 

Związek Sportowy – etap szkolny, powiatowy i rejonowy we współzawodnictwie sportowym 

szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych powiatu w różnych dyscyplinach – 

Mistrzostwa Powiatu w badminton – III miejsce dziewczęta, II miejsce chłopcy; szachy 

drużynowe – II miejsce; tenis stołowy – III miejsce dziewczęta i III chłopcy; piłka siatkowa – 

IV miejsce chłopcy; piłka koszykowa – III miejsce chłopcy. 
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• Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie 

− złoty medal Olimpijskich Mistrzostw Młodzieży w biathlonie (po raz pierwszy w historii 

polskiego biathlonu); 

− łącznie uczniowie zdobyli 14 złotych medali, 13 srebrnych i 12 brązowych w zawodach rangi 

Mistrzostwa Polski. 

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

− X Konkurs plastyczny z cyklu „Znam przyrodę mojego miasta i regionu” pt. „Zwierzęta naszych 

rzek, stawów i jezior” organizowany przez Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze – 

wyróżnienie. 

− XIII Edycja regionalnego konkursu plastycznego pt. „Boże Narodzenie – Moje Wymarzone 

Święta” organizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wojcieszowie pod 

Honorowym Patronatem Starostwa Powiatowego w Złotoryi – II miejsce oraz pięć wyróżnień. 

Działalność Powiatowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych  

Publiczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Kowarach oraz w Szklarskiej Porębie 

realizują zadania własne Powiatu, do których należą w szczególności: 

− udzielanie dzieciom i młodzieży profesjonalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie 

rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem 

i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie 

realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

− udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej w sposób kompleksowy, 

uwzględniający szeroki kontekst zgłaszanych spraw i problemów, 

− diagnozowanie dzieci i młodzieży, stanowiące wszechstronną ocenę możliwości rozwojowych 

dzieci i młodzieży, poziomu ich rozwoju intelektualnego, emocjonalnego oraz osobowości, 

− diagnozowanie w zakresie pracy rewalidacyjnej, rehabilitacyjnej, terapeutycznej oraz potrzeb 

edukacyjnych, 

− orzekanie i opiniowanie do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

− realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję 

przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

dydaktycznych i wychowawczych. 

Poradnia w Kowarach swoim zasięgiem obejmuje gminy: Kowary, Karpacz, Mysłakowice 

i Janowice Wielkie, natomiast Poradnia w Szklarskiej Porębie gminy: Szklarska Poręba, Piechowice 

Jeżów Sudecki, Podgórzyn i Stara Kamienica.  

Z pomocy Poradni korzystają dzieci i młodzież, rodzice, nauczyciele oraz wychowawcy. 

Poniższa tabela prezentuje liczby udzielonych pomocy pośrednich dzieciom i młodzieży 

w Poradniach w roku 2020, z podziałem na poszczególne formy. 

Wyszczególnienie PPPP Kowary 
PPPP Szklarska 

Poręba 

Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania 2 14 

Orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego 
1 1 

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ogółem, w tym: 13 98 

a) Upośledzenie umysłowe, w tym:   

− w stopniu lekkim 2 3 

− w stopniu umiarkowanym 3 1 

− w stopniu głębokim - 3 

b) Zaburzenia zachowania 2 69 

c) Niepełnosprawność ruchowa 1 2 

d) Niepełnosprawności sprzężone - 7 

e) Autyzm 1 7 

f) Zespół Aspergera 4 13 
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Wyszczególnienie PPPP Kowary 
PPPP Szklarska 

Poręba 

Opinie w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju 4 12 

Opinie w sprawie wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej - - 

Odroczenia obowiązku szkolnego - - 

Udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki - - 

Przyjęcie ucznia gimnazjum/SP do oddziału przysposabiającego do pracy - 1 

Objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole/ przedszkolu 51 69 

Spełniania przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego 

poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania 

przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub nauki poza szkołą 

- 1 

Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi 

7 22 

Uwzględnienia w procesie nauczania i oceniania zaburzeń w pisaniu i czytaniu 

uwarunkowanych deficytami rozwojowymi w zakresie funkcji percepcyjno-

motorycznych powodujących dysleksję, dysortografię, dysgrafię 

13 5 

Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia w szkole 1  

Inne opinie o przebadanych, w tym dla służby zdrowia 7 79 

Informacje po badaniach, w tym dla potrzeb diagnozy medycznej 9  

RAZEM 108 309 

Źródło: Opracowanie własne 

Liczby udzielonych w 2020 roku pomocy bezpośrednich dzieciom i młodzieży przez Publiczną 

Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Kowarach, z podziałem na formy oraz grupy wiekowe 

przedstawia poniższa tabela.  

Wyszczególnienie 
Ilość osób 

ogółem 

Dzieci w wieku: 

0-3 r.ż. przedszkolnym szkolnym 

Diagnoza logopedyczna „Mówię”, „Słyszę” 36 9 15 1 

Diagnoza pedagogiczna  160 15 25 14 

Diagnoza psychologiczna 176 10 26 25 

Terapia psychologiczna 25 0 5 5 

Terapia EEG-Biofeedback 8 0 0 1 

Terapia logopedyczna 23 3 12 1 

Terapia pedagogiczna 5 0 0 0 

Badanie słuchu „Słyszę” 3 0 0 0 

Porady po badaniu słuchu 3 0 0 0 

Badanie wzroku „Widzę” 1 0 0 0 

Konsultacje bez badań 4 0 0 1 

Interwencje kryzysowe 6 0 0 1 

RAZEM 450 37 83 49 

Źródło: Opracowanie własne 

Natomiast liczby udzielonych w 2020 roku pomocy bezpośrednich dzieciom i młodzieży przez 

Publiczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Szklarskiej Porębie, z podziałem na formy 

oraz grupy wiekowe prezentuje niniejsza tabela. 

Wyszczególnienie 
Ilość osób 

ogółem 

Dzieci w wieku: 

0-3 r.ż. przedszkolnym szkolnym inne 

Formy pracy indywidualnej (dzieci) 

Diagnoza psychologiczna 107 1 13 93 0 

Diagnoza pedagogiczna 129 4 32 93 0 

Diagnoza logopedyczna 61 1 50 10 0 

Terapia psychologiczna indywidualna 26 1 5 20 0 

Terapia eeg - Biofeedback 9 0 2 7 0 

Terapia logopedyczna 83 3 66 14 0 

Badania indywidualne słuchu + audiogram 

z użyciem „Platformy do badania słuchu” 
0 0 0 0 0 

Badanie przesiewowe „Mówię” 23 0 23 0 0 

Badania preferencji i predyspozycji zawodowych 12 0 0 12 0 

Interwencje kryzysowe 102 2 3 95 2 

Konsultacje bez badań 95 2 12 71 10 
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Wyszczególnienie 
Ilość osób 

ogółem 

Dzieci w wieku: 

0-3 r.ż. przedszkolnym szkolnym inne 

Inne zajęcia terapeutyczne 17 0 0 14 3 

Inne formy pomocy indywidualnej - konsultacje 70 1 5 61 3 

Program „Za życiem” 19 3 16 0 0 

Wczesne wspomaganie rozwoju 22 6 16 0 0 

Porady zawodowe na podstawie badań 12 0 0 12 0 

Indywidualne porady zawodowe bez badań 36 0 0 35 1 

RAZEM 823 24 243 537 19 

Formy pracy grupowej 

Badania preferencji i predyspozycji zawodowych 59 0 0 59 0 

Badania profilaktyczne uczniów klas 

pierwszych/przedszkolach 
0 0 0 0 0 

Zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru zawodu 

i kierunku kształcenia 
59 0 0 59 0 

Zajęcia grupowe prowadzone w szkołach i 

placówkach „Moje mocne strony i 

zainteresowania” 

0 0 0 0 0 

Warsztaty logopedyczne 10 0 10 0  

Trening zastępowania agresji, Trening Zachowań 

Konstruktywnych - Radzenie sobie ze złością 

Warsztaty np. „Cyberprzemoc” 

88 0 0 88 0 

RAZEM 216 0 10 206 0 

Źródło: Opracowanie własne 

Działalność Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie 

Dom Wczasów Dziecięcych to placówka oświatowa realizująca zadania własne Powiatu 

o charakterze profilaktyczno - zdrowotnym. Do zadań DWDiPZ w Szklarskiej Porębie należy 

realizowanie programów własnych zajęć z wychowankami, tj.: 

− wychowanie zdrowotne, 

− program zajęć z edukacji ekologicznej, 

− warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień (w tym narkotyki i dopalacze), 

− program integracyjny pn.: „Poznajmy się”, 

− program profilaktyczno-wychowawczy „Poskramiacze Złości”, 

− program zajęć z języka polskiego „W kręgu zwykłych i niezwykłych opowieści”, 

− program zajęć edukacji turystyczno-krajoznawczej pn.: „Na spotkanie z przeszłością!”, 

− program zajęć terapeutycznych rozwijających i usprawniających, 

− program zajęć z wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej, 

− program zajęć edukacyjnych – „Pierwsza pomoc”, 

− program profilaktyczno-wychowawczy z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy, 

− program z zakresu terapii pedagogicznej pn.: „W stronę wartości”. 

W roku 2020 z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-

19 działalność placówki była ograniczona.  

Ze względu na fakt, że szkoły i placówki oświatowe nie są zainteresowane dłuższymi 

edukacyjnymi pobytami swoich dzieci w domach wczasów dziecięcych podstawowa funkcja domu 

nie jest spełniana, w związku z tym należało podjąć decyzję o likwidacji Domu Wczasów 

Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie. Uchwałą Nr XXIII/158/2020 z dnia 2 grudnia 

2020 r. Rada Powiatu Jeleniogórskiego podjęła decyzję o zamiarze likwidacji Domu Wczasów 

Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie. 
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7.4. Pomoc społeczna, system pieczy zastępczej i wsparcie rodziny oraz wspieranie 

osób niepełnosprawnych 

Powiat wykonuje zadania określone ustawami: o pomocy społecznej, o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej, a także o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. 

Podstawą działań Powiatu w zakresie pomocy społecznej jest uchwalona przez Radę Powiatu 

w 2015 roku „Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020”, która 

wyznaczyła 4 cele strategiczne, których realizacja miała przyczynić się do poprawy warunków 

zaspokojenia potrzeb przez wybrane kategorie osób i rodzin, a także do poprawy infrastruktury 

społecznej funkcjonującej na terenie Powiatu. Na każdy cel strategiczny składało się kilka celów 

operacyjnych, których część realizowana była w określonych ramach czasowych, natomiast realizacja 

pozostałych miała charakter ciągły.  

 

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych realizowana jest poprzez poniższe 

programy: 

„Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020” 

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

Celem głównym Programu jest rozwój rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie, poprzez 

realizację n/w celów szczegółowych: 

1) podejmowanie działań zmierzających do powstawania nowych rodzin zastępczych; 

2) zapewnienie osobom sprawującym funkcję rodziny zastępczej odpowiedniego wsparcia, 

zarówno merytorycznego, jak i finansowego; 

3) zapewnienie odpowiedniej, jakości pracy Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej; 

4) współpraca z różnymi instytucjami i podmiotami w zakresie ochrony dziecka i wsparcia 

rodziny w prawidłowym wypełnianiu zadań; 

5) zapewnienie miejsc w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, ze szczególnym 

uwzględnieniem placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu karkonoskiego. 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej daje dwa podstawowe instrumenty 

zapewnienia opieki dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodziców. 

Pierwszy z nich to system rodzinnej opieki zastępczej. Według danych z grudnia 2020 r. 

w Powiecie funkcjonowało 119 rodzin zastępczych. W głównej mierze były to rodziny zastępcze 

spokrewnione z dzieckiem (85 rodzin). Pozostałe typy rodzin zastępczych to rodziny niezawodowe 

(krewni i powinowaci, niespokrewnieni z dzieckiem – 27 rodzin) oraz rodziny zawodowe (7 rodzin, 

w tym dwa pełniące rolę pogotowia rodzinnego). 

Cele strategiczne: 

• Zapewnienie systemu opieki nad dziećmi pozbawionymi 

częściowo lub całkowicie opieki rodziców. 

• Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych. 

• Zapewnienie wsparcia osobom wymagającym całodobowej opieki 

przez domy pomocy społecznej. 

• Zapewnienie wsparcia osobom znajdującym się w sytuacji 

kryzysowej, w tym również w związku z przemocą w rodzinie. 
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Źródło: dane własne PCPR 

Centrum corocznie podejmuje działania dotyczące promowania rodzicielstwa zastępczego w celu 

pozyskiwania nowych rodzin. Prowadzi stronę internetową pcpr.jgora.pl., na której widoczna jest 

informacja dotycząca poszukiwania kandydatów na rodziców zastępczych.  

Podejmowano i uczestniczono w przedsięwzięciach przybliżających obszar związany z rodzinną 

pieczą zastępczą poprzez kampanię promocyjną „Zostań rodzicem zastępczym”, w ramach której 

zaprojektowano i rozprowadzono kalendarze, plakaty oraz ulotki związane z rodzinną pieczą zastępczą.  

Zaplanowano akcję informacyjną polegającą na organizacji cyklu spotkań dot. rodzicielstwa 

zastępczego, które miały się odbyć na terenie wszystkich gmin Powiatu. Pierwsze spotkanie odbyło się 

dnia 9 stycznia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mysłakowicach, kolejne - dnia 6 lutego 

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim. Ze względu na rozprzestrzeniającą się 

epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 zaplanowane spotkania 

zostały zawieszone do czasu unormowania sytuacji w kraju.  

Do okolicznych parafii rozesłano pisma z prośbą o włączenie się w działania promujące ideę 

rodzicielstwa zastępczego poprzez nagłaśnianie wśród członków parafii informacji o organizowanych 

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze bezpłatnych szkoleniach dla 

kandydatów na rodziców zastępczych oraz rozpowszechnianie przekazanych ulotek informacyjnych 

i plakatów.  

W ramach akcji promujących rodzicielstwo zastępcze wystosowano do Wójtów Gmin 

i Burmistrzów Miast z terenu Powiatu pisma z prośbą o aktywne włączenie się w działania promujące 

ideę rodzicielstwa zastępczego, poprzez umieszczanie przekazanej przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Jeleniej Górze pieczątki promującej rodzicielstwo zastępcze na kopertach korespondencji 

wychodzącej z Urzędu Gminy/ Miasta. 

W odpowiedzi na potrzeby, rodzinom zastępczym, zapewniono możliwość udziału w szkoleniach 

mających na celu podniesienie ich umiejętności i kompetencji opiekuńczo-wychowawczych. 

Prowadzono również indywidualne poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne oraz prawne. Rodziny 

miały możliwość skorzystania z szeroko rozumianego wsparcia. Kolejną formą pomocy zorganizowaną 

przez Centrum dla funkcjonujących w Powiecie rodzin zastępczych jest grupa wsparcia. Składa się ona 

z osób o równym wobec siebie statusie, połączonych wspólnym problemem i chęcią radzenia sobie 

z nim. Udział w grupie wsparcia jest dobrowolny, zgodny z wewnętrzną gotowością poszczególnych 

osób i rodzin.  

PCPR w Jeleniej Górze realizowało projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej w okresie pandemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój na lata 2014-2020. Głównym celem projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych 

skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej, poprzez wsparcie dzieci 

przebywających w pieczy zastępczej, rodziców zastępczych, wychowanków placówek opiekuńczo-

85

2

27

5

Typy rodzin zastępczych w 2020 roku 

spokrewnione pogotowie rodzinne niezawodowe zawodowe

http://www.pcpr.jgora.pl/
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wychowawczych, szczególnie w zakresie edukacji zdalnej. Kwota środków przyznana dla Powiatu 

wyniosła 351 605 zł. Łącznie objęto wsparciem 98 rodzin zastępczych oraz dwie placówki opiekuńczo-

wychowawcze. Z funduszy zakupiono sprzęt komputerowy i audiowizualny dla rodzin zastępczych: 

91 laptopów, 80 zestawów (drukarka i słuchawki), 3 zestawy (drukarka i kamerka). Dwie placówki 

opiekuńczo – wychowawcze otrzymały: 6 laptopów, 6 zestawów (drukarka i słuchawki), telewizor. 

Ponadto rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo - wychowawcze otrzymały środki ochrony 

osobistej: maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne. 

Drugim instrumentem zapewnienia opieki dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie 

opieki rodziców jest organizacja instytucjonalnych form wsparcia. Do końca 2020 r. w Powiecie 

funkcjonowały dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego: Dom Dziecka 

im. Marii Konopnickiej w Szklarskiej Porębie oraz Dom dla Dzieci Nadzieja w Przesiece. Druga z nich 

funkcjonuje od sierpnia 2012 r. Obecnie na podstawie umowy zawartej w 2017 roku na okres 5 lat, 

tj. 2017 – 2021. Placówka ta prowadzona jest na zlecenie Powiatu przez Karkonoskie Stowarzyszenie 

Pomocy Dziecku i Rodzinie Nadzieja z siedzibą w Jeleniej Górze.  

Wymogi standaryzacji nie ominęły także Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie z dotychczasową 

liczbą miejsc 30. W grudniu 2020 r. Rada Powiatu Jeleniogórskiego podjęła uchwałę w sprawie 

przekształcenia Domu Dziecka im. Marii Konopnickiej w Szklarskiej Porębie w dwie odrębne placówki 

opiekuńczo - wychowawcze oraz Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie, zapewniające 

wspólną obsługę administracyjną, finansową, organizacyjną i specjalistyczną.  

Z dniem 1 stycznia 2021 r. Dom Dziecka im. Marii Konopnickiej w Szklarskiej Porębie 

przekształcił się organizacyjnie w Centrum Opieki nad Dzieckiem i dwie odrębne placówki opiekuńczo 

- wychowawcze pod nazwami: 

− Centrum Opieki nad Dzieckiem z siedzibą w Szklarskiej Porębie, 

− Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Płomyk” z siedzibą w Szklarskiej Porębie (14 miejsc), 

− Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Iskierka” z siedzibą w Szklarskiej Porębie (14 miejsc). 

Wszystkie placówki posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności - wpis do rejestru 

placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego. 

W przypadkach, gdy zachodziła konieczność pilnego umieszczenia dziecka, a w placówkach 

na terenie Powiatu brak było wolnych miejsc, wówczas poszukiwano miejsca w placówkach poza 

naszym Powiatem. Na koniec 2020 roku w placówkach poza Powiatem przebywało 12 dzieci.  

 
Źródło: dane własne PCPR 

„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 w/w 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. 
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Dzieci umieszczone w pieczy zastępczej 
w latach 2018-2020

Rodziny zastępcze Placówki opiekuńczo-wychowawcze
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W roku 2020 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz 

dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej, Powiat otrzymał z Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki finansowe w wysokości 1 255 337,00 zł 

(2019r. - 1 100 444,00 zł), z tego: 

614 880,00 zł (48,98 % środków) - dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Kowarach, 

640 457,00 zł (51,02 % środków) - zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. 

Zadania rehabilitacji społecznej oraz dotyczące warsztatów terapii zajęciowej realizowane są 

przez powiatowe centra pomocy rodzinie w oparciu o treść art. 35a ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

W roku 2020 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej dysponowano kwotą 640 457,00 zł 

(tj. 51,02% ogółu środków). Poniżej zilustrowano finansowanie zadań na przestrzeni lat 2018 – 2020. 

 
Źródło: dane własne PCPR 

 
Źródło: dane własne PCPR 

461 493,00
527 564,00

640 457,00

2018 r. 2019 r. 2020 r.

Środki finansowe na rehabilitację społeczną 
w latach 2018-2020

29 705,67 zł 

80 000,00 zł 

80 000,00 zł 

271 787,33 zł 

33 413,00 zł 

87 607,00 zł 

88 715,00 zł 

317 829,00 zł 

29 130,00 zł 

115 140,00 zł 

180 000,00 zł 

316 187,00 zł 

Sport, Kultura

Turnusy

Bariery

Środki pomocnicze

Poziom finansowania zadań w latach 2018-2020

2020 r. 2019 r. 2018 r.

Cele strategiczne: 

• Kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec niepełnosprawności. 

• Poprawa dostępności środowiska dla osób niepełnosprawnych. 

• Wzrost poziomu samodzielności i niezależności osób niepełnosprawnych. 

• Podniesienie poziomu usług w zakresie pomocy instytucjonalnej.  

• Wzrost aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. 
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W poniższych tabelach przedstawiono dane liczbowe dotyczące realizowanych działań 

z zakresu aktywizacji osób niepełnosprawnych, w latach 2018-2020. 

Turnusy rehabilitacyjne 

Rok 
Dofinansowanie 

PFRON (zł) 

Liczba złożonych wniosków Uczestnicy 

Ogółem 
Rozstrzygnięte 

negatywnie 

Rozstrzygnięte 

pozytywnie 
Dorośli Dzieci Opiekunowie Rezygnacje 

2018 80 000,00 202 161 41 13 28 29 4 

2019 87 607,00 208 168 40 11 29 32 0 

2020 115 140,00 129 78 51 31 20 39 3 

Usuwanie barier architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się 

Rok 
Dofinansowanie 

PFRON (zł) 

Wnioski Struktura wydatków 

Liczba  

ogółem 

Kwota  

(zł) 

Liczba 

zawartych 

umów 

Bariery architekt. 
Bariery 

techniczne 

Bariery 

w komunik. 

Liczba 
Kwota 

(zł) 
Liczba 

Kwota  

(zł) 
Liczba 

Kwota 

(zł) 

2018 80 000,00 60 367 293,00 20 6 26 867,00 3 31 643,00 11 21 490 

2019 88 715,00 37 267 296,07 19 *3 8 217,50 8 68 763,50 8 11 734 

2020 180 000,00 34 229 084,80 24 12 57 972,40 8 114 027,60 4 8 000 

*umowę na dofinansowanie do bariery architektonicznej podpisano z trzema osobami z czego jedna nie wywiązała się z umowy 

Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych 

Rok 

Liczba podmiotów 

ubiegających się o 

dofinansowanie 

Liczba 

złożonych 

wniosków 

Struktura wydatków 

Dofinansowanie 

PFRON (zł) 

Liczba podmiotów 

objętych 

dofinansowaniem 

Liczba 

zrealizowanych 

zadań 

Liczba 

uczestników 

2018 8 14 29 705,67 8 10 594 

2019 9 11 33 413,00 9 11 529 

2020 9 12 29 130,00 6 8 455 

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

Rok 
Dofinansowanie 

PFRON (zł) 

Liczba złożonych 

wniosków 

Struktura wydatków  

Kwota wg złożonych 

wniosków (zł) 

Liczba wniosków objętych 

dofinansowaniem 

2018 271 787,33 382 306 396,00 359 

2019 317 829,00 404 365 076,65 344 

2020 316 187,00 431 370 150,39 425 

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej 

Centrum realizuje zadanie finansowane ze środków PFRON w oparciu o treść art. 35a ust. 1 pkt 

8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, polegające na dofinansowaniu kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej 

w Kowarach. Jednostką prowadzącą Warsztaty jest Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział 

Terenowy w Jeleniej Górze. WTZ obejmują terapią zajęciową 30 niepełnosprawnych mieszkańców 

Powiatu. Terapia prowadzona jest w ramach 5 pracowni: komputerowej, plastycznej, rękodzielniczo - 

florystycznej, krawieckiej i dziewiarsko - tkackiej. Do dyspozycji uczestników pozostaje również sala 

rehabilitacyjna. Koszty działalności WTZ są finansowane głównie ze środków PFRON (90%) oraz 

powiatu (10%). W roku 2020 na działalność Warsztatów przeznaczono łącznie kwotę 683 200,00 zł, 

z czego 614 880,00 zł stanowiło dofinansowanie PFRON, 68 320,00 zł dofinansował Powiat. W roku 

ubiegłym pracownicy Centrum przeprowadzili kontrolę działalności WTZ, w wyniku której nie 

stwierdzono żadnych uchybień i nieprawidłowości. Działalność WTZ oceniono pozytywnie, 

z zastrzeżeniem, że powinien on być elementem włączającym w samodzielność poprzedzającym 

ZAZ. Podkreślono niezmienność uczestników. Powiat dofinansował także 19 niepełnosprawnym 
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mieszkańcom udział w zajęciach dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jeleniej Górze. 

Na dofinansowanie zadania przeznaczono 43 063,50 zł (2019 r - 18 osób – 36 979,53 zł). 

 

Źródło: dane własne PCPR 

Realizacja programów celowych PFRON 

Uzupełnieniem zadań finansowanych ze środków PFRON jest realizacja programu celowego 

„Aktywny Samorząd”. W roku 2020 na realizację programu przekazano kwotę 316 866,58 zł 

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

niepełnosprawni mieszkańcy Powiatu mogli ubiegać się o dofinansowanie do następujących zadań: 

Moduł Obszar Zadanie Forma wsparcia 

I 

A 1,4 Pomocy w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu 

 

2,3 Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B 

1,3,4 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania 

2 
Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu 

elektronicznego i oprogramowania 

5 
Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, 

zakupionego w ramach programu 

1 Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 

 

2 
Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznym 

3 
Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania 

techniczne 

4 
Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której 

zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne 

5 
Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania 

elektronicznego do wózka ręcznego 

D  Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej 

II   Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 

Do Centrum wpłynęły 54 wnioski na kwotę łączną 366 353,19 zł. Pozytywnie rozpatrzono 

43 wnioski i zawarto umowy na kwotę 249 354,09 zł, z tego:  

w ramach Modułu I: 

− 1 wniosek w ramach obszaru A1 na kwotę 4 828,00 zł, 

− 15 wniosków w ramach obszaru B1 na kwotę 77 848,13 zł, 

− 2 wnioski w ramach obszaru B3 na kwotę 10 159,20 zł, 

− 1 wniosek w ramach obszaru B4 na kwotę 3 599,10 zł, 

− 1 wniosek w ramach obszaru C1 na kwotę 12 600,00 zł, 

− 1 wniosek w ramach obszaru C2 na kwotę 2 800,00 zł, 

− 4 wnioski w ramach obszaru C3 na kwotę 72 180,00 zł, 

− 1 wniosek w ramach obszaru C5 na kwotę 7 350,00 zł, 

− 3 wnioski w ramach obszaru D na kwotę 4 994,16 zł; 
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w ramach Modułu II: 

− 14 wniosków na kwotę 52 995,50 zł.  

Do końca roku na realizację programu wydatkowano kwotę 106 896,89 zł. Po zakończeniu 

realizacji programu nastąpi jego rozliczenie i wówczas niewykorzystane środki zostaną zwrócone na 

rachunek PFRON. 

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 

Na terenie Powiatu funkcjonuje pięć domów pomocy społecznej: cztery jednostki powiatowe 

i jedna prowadzona na zlecenie Powiatu przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMPNP 

(DPS w Szklarskiej Porębie) 

Lp. 

Dom 

Pomocy 

Społecznej 

Typ domu 
Liczba 

miejsc 

Śr. mies. koszt utrzymania mieszkańca 

w zł wg publikacji 

w 2018 r. w 2019 r. w 2020 r. 

1 Kowary dla przewlekle somatycznie chorych  56 3.223,79 3.477,98 3.838,23 

2 Sosnówka dla osób w podeszłym wieku 60 2.991,79 3.385,85 3.698,89 

3 
Miłków 

(102 miejsca) 

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 

intelektualnie (chłopcy) 
36 

3.641,40 3.952,55 4.275,35 
dla dorosłych niepełnosprawnych 

intelektualnie (mężczyźni) 
66 

4 
Janowice 

Wielkie 

dla mężczyzn niepełnosprawnych 

intelektualnie 
91 3.772,13 4.109,02 4.368,65 

5 
Szklarska 

Poręba 

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 

intelektualnie (dziewczęta) 
63 3558,14 3.620,58 3.970,00 

 Ogółem  372 - - - 

W roku 2020 we wszystkich domach wzrósł średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca 

w stosunku do roku ubiegłego. Wydano 31 (2019 r. - 45) decyzji w sprawie umieszczenia w domu 

pomocy społecznej. Wg stanu na koniec roku na umieszczenie oczekiwało 41 osób (2019 r. – 52). 

Mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej  

Dom Pomocy Społecznej 
Liczba 

miejsc 

Liczba osób skierowanych przed 

01.01.2004 r. 
Liczba osób skierowanych po 01.01.2004 r. 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Kowary 56 6 5 5 50 52 53 

Sosnówka 60 4 2 2 54 60 55 

Miłków 102 77 73 71 23 25 30 

Janowice Wielkie 91 61 62 56 28 28 29 

Szklarska Poręba 63 44 40 38 18 22 26 

Ogółem 372 192 182 172 173 187 193 

Domy dysponują łącznie 372 miejscami. Wg stanu na koniec 2020 r. w Domach przebywało 365 

osób. W ciągu roku odeszło 39 osób, w tym 38 osób zmarło, 1 osoba zrezygnowała. W przypadku 193 

osób (przyjętych po 01.01.2004 r.) odpłatność wnoszona była w wysokości średniego miesięcznego 

kosztu utrzymania mieszkańca. Do wnoszenia opłat za pobyt w DPS zobowiązani są: mieszkaniec 

domu (w przypadku osoby małoletniej – jej przedstawiciel ustawowy), małżonek, zstępni przed 

wstępnymi, gmina, z której osoba została skierowana do domu. W przypadku pozostałych 172 

mieszkańców (skierowanych przed 01.01.2004 r.) z budżetu Wojewody przekazywano dotację 

w wysokości 2 990,81 zł miesięcznie/osobę. Dotacja oraz odpłatność mieszkańca nie pokrywała jednak 

pełnego kosztu jego utrzymania. Stąd, formułowane przez Centrum wnioski w celu pozyskania 

dodatkowych środków na bieżące funkcjonowanie domów.  

Zgodnie z przedmiotem działalności statutowej domy pomocy społecznej zapewniały 

mieszkańcom całodobową opiekę, świadcząc usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych, 

edukacyjnych, zdrowotnych i wspomagających. Domy pozbawione są barier architektonicznych, 

posiadają dźwigi osobowe i schodołazy. Budynki wyposażone są w systemy alarmowo–przyzywowe 

i alarmowo-przeciwpożarowe. W zakresie warunków sanitarnych Domy spełniają wymogi 
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standaryzacyjne, łazienki i toalety dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach 

usług opiekuńczych i wspomagających świadczona jest praca socjalna, organizuje się terapię zajęciową 

i rehabilitację. Program zajęć rekreacyjno - rozrywkowych jest dostosowany do możliwości, 

zainteresowań i oczekiwań mieszkańców. Zajęcia te organizowane są m.in. w ramach sekcji 

zainteresowań (np. muzycznych, teatralnych), w formach grupowych (np. muzykoterapia, 

choreoterapia, spacery, wycieczki), w ramach terapii zajęciowej prowadzonej przez instruktorów 

w pracowniach. Personel DPS we współpracy z mieszkańcami organizuje różne imprezy rekreacyjne, 

rozrywkowe, okazjonalne. Mieszkańcom udzielana jest pomoc w podstawowych czynnościach 

życiowych oraz w pielęgnacji. Domy współpracują z lokalnymi placówkami służby zdrowia, które 

zapewniają mieszkańcom pomoc medyczną i pielęgnacyjną. W ramach usług wspomagających Domy 

nawiązują, stymulują i ułatwiają kontakty z rodzinami mieszkańców (m.in. dowożenie mieszkańców 

do miejsca zamieszkania ich rodzin). Zapewnia się zaspokojenie potrzeb kulturalnych i religijnych 

organizując święta, uroczystości czy udział w nabożeństwach. Realizacja usług prowadzi do 

osobowego rozwoju mieszkańców i poszanowania ich godności. Domy włączały się w życie 

społeczności lokalnych. Mieszkańcy uczestniczyli m.in. w imprezach: 

− kulturalnych – spotkanie dyskusyjne o muzyce klasycznej – wspólne czytanie poezji oraz czytanie 

wybranych fragmentów z literatury, rozmowa o przeczytanych i wyrecytowanych poezjach, 

koncert online, śpiewamy wspólnie z zespołem wokalnym „Harfa”, Nasze „Małe Kino” – emisja 

filmu pt. „Był sobie pies”, wizyta w Muzeum Minerałów w Szklarskiej Porębie, spotkanie 

integracyjne - występ zespołu „Kasówki”, inscenizacja Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii 

„Pro-Maind”, występ dzieci z Przedszkola Publicznego w Janowicach Wielkich, występ zespołu 

muzycznego „Bądź Ciszą”, spotkanie edukacyjne z pracownikami Nadleśnictwa Śnieżka, 

Opowieść Wigilijna – występ grupy teatralnej z Karpnik, obchody Dnia Kobiet, obchody Dnia 

Chłopaka, wspólne biesiadowanie z okazji „Tłustego czwartku”, zabawa Walentynkowa, 

przywitanie wiosny – zwyczaj przygotowania i topienie marzanny, spotkanie z okazji Dnia Babci 

i Dziadka z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Kowarach, zwiedzanie Szopki 

Bożonarodzeniowej, Mikołajki.  

− turystycznych – piknik na szczycie – wyjazd wyciągiem na Szrenicę, podziwianie pięknych gór 

– wyjazd do Tarnowskich Gór, wakacyjny wypoczynek (Gospodarstwo Agroturystyczne 

Grochowy), - zwiedzamy Chybotek, Leśną Hutę, Karczmę Hutnika, Wodospad Szklarka, -

wycieczka w Rudawy Janowickie, - zwiedzamy Świeradów Zdrój, Jakuszyce, Szklarską Porębę, 

Przesiekę. 

− religijnych – Radosna Kolęda, Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Osób Niepełnosprawnych 

w Mysłakowicach, spotkanie z mieszkańcami przygotowujące do Świąt Wielkiej Nocy – obrzędy 

oraz zwyczaje świąteczne, - uroczyste śniadanie Wielkanocne. 

ZADANIA INWESTYCYJNE 

W roku 2020 w Domach Pomocy Społecznej dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 

122 574,73 zł (2019 r. – 2 717 982,70 zł), z tego: 

DPS Miłków 

− 37.000,00 zł modernizacja kotłowni z opalanej olejem opałowym na opalaną pelletem w obiekcie 

Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS JUNIOR (demontaż starego kotła olejowego wraz 

z utylizacją, demontaż zbiorników olejowych, przygotowanie kotłowni na potrzeby kotła 

pelletowego, montaż kotła pelletowego o mocy 30kW wraz z podajnikiem, dostosowanie obecnej 

instalacji CO i CWQU do modernizacji kotłowni, modernizacja instalacji elektrycznej). 

DPS Sosnówka 

− 73.370,73 zł wykonanie oświetlenia awaryjnego, systemu oddymiania i sygnalizacji PPOŻ 

w budynku Zameczek i Pawilon. 

DPS Kowary 

− 12.204,00 zł podnośnik do kąpieli mieszkańców znajdujący się w łaźni. 
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REMONTY 

W roku 2020 na usługi remontowe wydatkowano łącznie 437 534,40 zł (2019 r. – 581 408,78 zł). 

W ramach tych środków wykonano szereg prac remontowych, naprawczych i konserwacyjnych 

pozwalających utrzymać w odpowiednim stanie technicznym obiekty i urządzenia. Zakres 

wykonanych prac: 

Dom Pomocy 

Społecznej w 

Janowicach 

Wielkich 

Konserwacja pralni, konserwacja dźwigu osobowego, hydrantów, gaśnic, 

instalacji oddymiania, kotłowni, naprawa drobnego sprzętu, kosztorys 

inwestorski na prace budowlane związane z przebudową łazienki 

na parterze budynku nr 1/Pałac/, projekt budowlany związany 

z przebudową łazienki na parterze budynku nr 1 Pałac, funkcja inspektora 

nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania „Przebudowa łazienki 

naparterze w budynku nr 1 Pałac”, funkcja kierownika budowy przy 

realizacji zadania „Przebudowa łazienki na parterze w budynku nr 1 Pałac”, 

przebudowa łazienki na parterze budynku nr 1 Pałac, wymiana i naprawa 

uszkodzonej stolarki okiennej na terenie DPS, naprawa samochodu. 

Dom Pomocy 

Społecznej 

w Miłkowie 

Konserwacja urządzeń elektrycznych, chłodniczych, kotłowni olejowej, 

centrali telefonicznej, instalacji SSP, dźwigów towarowych, kominów, 

remont sprzętu AGD, rolet zewnętrznych, kosza komory pomiarowej, 

kserokopiarki, samochodów, remont wewnętrznej sieci centralnego 

ogrzewania w pawilonie 4, remont przyłącza do stacji uzdatniania wody 

w pawilonie 1, przyłącza do stacji uzdatniania wody hydrofornia, remont 

instalacji wodnej w pawilonie 5, remont dachu pawilonu w tym: wykonanie 

prac dekarsko blacharskich, uszczelnienie okien dachowych, remont koszy 

dachowych, roboty remontowe - malowanie pokoi w pawilonie 2,3,4, oraz 

ułożenie nowych paneli i naprawa posadzek. 

Dom Pomocy 

Społecznej 

w Kowarach 

Bieżące prace naprawcze - naprawa sprzętu AGD i drobne naprawy 

samochodu Renault Trafic, naprawa pieca w kotłowni w budynku DPS, 

naprawa dźwigu – windy, systemu wentylacyjnego w kuchni DPS, naprawa 

domofonu na bramie głównej, remont kuchni rozdzielczej w budynku 

głównym. 

Dom Pomocy 

Społecznej 

w Sosnówce 

Przegląd i konserwacje kominów, konserwacja dźwigów, regeneracja 

i konserwacja hydrantów i gaśnic, remont korytarza i schodów II 

kondygnacji Bud. Zameczek, remont i wykonanie instalacji alarmu 

w platformie osobowej, naprawa samochodu. 

Wysokość otrzymanych w 2020 roku dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności, 

wynagrodzeń oraz remontów, z podziałem na poszczególne placówki pomocy społecznej w Powiecie 

przedstawia poniższa tabela. 

Dofinansowanie: 
Wysokość dotacji dla Domu Pomocy Społecznej /w zł/ DDz Szklarska 

Poręba Sosnówka Kowary Miłków Janowice Wlk. 

Dotacja na dofinansowanie 

remontów w domach pomocy 

społecznej - środki z budżetu 

Wojewody  

otrzymane 

wykorzystane 

107.500,00 

74.883,00 

20.000,00 

20.000,00 

20.000,00 

20.000,00 

34.400,00 

34.400,00  

Dofinansowanie bieżącej 

działalność domach pomocy 

społecznej - środki z budżetu 

Wojewody 

otrzymane 

wykorzystane 

142.111,00 

142.111,00 

157.831,00 

157.831,00 

495.840,00 

495.840,00 

464.584,00 

464.584,00 

273.102,00 

273.102,00 

Grant przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu 

spowodowane COVID -19 zakup 

środków 

otrzymane 

wykorzystane 

38.151,72 

38.151,72 

35.609,56 

35.609,56 

64.861,75 

64.861,75 

57.866,90 

57.866,90 

40.059,05 

39.916,75 

Grant „wsparcie dolnośląskich 

DPS” – dofinansowanie 

wynagrodzeń 

otrzymane 

wykorzystane 

94.250,00 

93.015,89 

88.087,50 

86.524,47 

189.225,00 

186.835,24 

156.078,00 

149.672,23  

Grant „program edukacyjny 

wiedza edukacja rozwój 2014-

2020 – dofinansowanie 

wynagrodzenia pielęgniarek 

otrzymane 

wykorzystane    
30.614,93 

30.614,84  

Łącznie 348.161,61 299.965,03 767.536 ,99 737.137,97 313.018,75 
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„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. Główny cel programu to zwiększenie skuteczności działań 

na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez realizację celów szczegółowych.  

„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 roku. Program ten pozostawał 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. 

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. W Powiecie zadania te realizuje wyodrębniony w strukturze Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze Ośrodek Interwencji Kryzysowej. 

W ramach Ośrodka świadczona jest bezpłatna pomoc ofiarom przemocy w rodzinie lub innej 

sytuacji kryzysowej, w formie specjalistycznego wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, 

terapeutycznego, poradnictwa prawnego lub socjalnego. Ośrodek oferuje możliwość kontaktu 

osobistego w Ośrodku, telefonicznego, jak i poza Ośrodkiem. Jest czynny od poniedziałku do piątku 

(również świadczy dyżury popołudniowe) oraz realizuje możliwość wsparcia w godzinach 

wieczornych i weekendy w ramach interwencji kryzysowej. 

W roku ubiegłym z pomocy Ośrodka skorzystało 47 osób. Odbyło się 85 spotkań. 

Z poradnictwa psychologicznego skorzystało 45 osób (83 wizyty). Problemy dotyczyły głównie: 

utraty bliskiej osoby, problemów dorastania, przemocy ze strony bliskich, trudności 

w funkcjonowaniu społecznym, problemów wychowawczych i konfliktów rodzinnych. 

Z poradnictwa prawnego skorzystały 2 osoby (2 wizyty). Wizyty w Ośrodku odbyły się z woli osób 

doświadczających kryzysu. Z pomocy skorzystali mieszkańcy Mysłakowic, Piechowic, Szklarskiej 

Poręby, Jeżowa Sudeckiego, Podgórzyna, Wojcieszyc, Komarna, Kowar, Gruszkowa, Karpacza, 

Strużnicy, Przesieki, Ścięgien, Miłkowa, Dąbrowicy, Płoszczyny, Sosnówki. 

Działalność OIK w 2020 r. w zakresie podnoszenia świadomości i wrażliwości społecznej 

wobec przemocy, zwiększenia kompetencji osób pracujących z osobami doznającymi przemocy oraz 

wsparcia kompetencji wychowawczych rodziców (warsztaty, szkolenia, prelekcje) była w dużym 

stopniu ograniczona w związku z zagrożeniem epidemiologicznym. 

Nadal obowiązuje porozumienie zawarte w roku 2018 z Powiatem Lubańskim, w ramach 

którego kobiety w ciąży, kobiety z dziećmi oraz inne osoby sprawujące opiekę nad dziećmi, 

pochodzący z Powiatu, znajdujące się w kryzysie (w tym także w związku z przemocą domową) 

korzystają ze specjalistycznego wsparcia oraz pomocy w postaci schronienia w Ośrodku Wsparcia 

w Pobiednej.  

Powiat powierzył Powiatowi Lubańskiemu wykonanie zadania polegającego na pozostawaniu 

w gotowości do zapewnienia schronienia mieszkańcom z terenu Powiatu Karkonoskiego, 

znajdującym się w stanie kryzysu oraz świadczenie usług w zakresie interwencji kryzysowej.  

7.5. Drogi publiczne 

Do zadań własnych Powiatu należy wykonywanie zadań zarządcy publicznych dróg 

powiatowych określonych ustawą o drogach publicznych. 
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Powiat posiada sieć dróg powiatowych o łącznej długości 250,096 km, w których ciągach 

znajduje się 99 obiektów mostowych oraz 1 tunel.  

W 2020 roku Powiat przeznaczył na bieżące utrzymanie dróg kwotę 449 873,61 zł. Ponadto 

wydatkowano środki w łącznej wysokości 1 517 122,85 zł na usługi niezbędne do prawidłowego 

utrzymania pasa drogowego, m.in.: na zimowe i letnie utrzymanie dróg, usuwanie i cięcia techniczne 

drzew, usługi weterynaryjne, utylizację i utrzymanie czystości na drogach, naprawę i wymianę 

elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, wprowadzanie zmian w organizacji ruchu, opracowanie 

projektów drogowych. Szczegółowe zestawienie wydatków Powiatu na zadania należące do zarządu 

i zarządcy dróg powiatowych Powiatu, na przestrzeni lat 2018-2020, przedstawia poniższa tabela. 

Nazwa zadania 
Wydatki (w zł) 

2018 2019 2020 

Zimowe utrzymanie (umowy i porozumienia z 

Gminami) 
1 060 499,74 1 052 762,14 1 219 895,00 

Letnie utrzymanie dróg (umowy i porozumienia 

z Gminami) 
72 658,13 114 700,46 39 960,00 

Wycinka drzew 30 012,00 32 400,00 28 807,00 

Oznakowanie poziome i pionowe 44 173,27 29 954,33 106 459,60 

Usługi weterynaryjne, utylizacja 31 656,49 30 470,50 30 662,00 

Naprawa barier  0,00 20 000,00 39 575,25 

Sporządzanie projektów organizacji ruchu 0,00 2 214,00 34 440,00 

Utrzymanie czystości 11 544,00 13 410,00 17 324,00 

Przeglądy dróg 39 975,00 67 522,00 0,00 

Bieżące utrzymanie dróg 344 930,64 314 962,05 449 873,61 

Powiat w 2020 roku, w obszarze dróg publicznych, zrealizował również wymienione poniżej 

zadania inwestycyjne, których łączna wartość wynosiła 1 451 821,28 zł. 

1. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2741D w km 3+417 do 3+644 z drogą 

powiatową nr 2742D w km 1+785 do 1+965 wraz z dojazdami w miejscowości 

Mysłakowice” 

Inwestycja polegająca na przebudowie skrzyżowania zwykłego na rondo o średnicy wewnętrznej 

D=28 m. Ze względu na specyficzne usytuowanie wlotów na skrzyżowaniu wyspę wydłużono co 

pozwala na zachowanie parametrów widoczności zwiększenia bezpieczeństwa w obrębie 

skrzyżowania.  

Wartość zadania: 1 041 497,58 zł 

Termin realizacji zadania: 22.06.2020 r. – 20.11.2020 r. 

Wykonawca: Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z/s w Jeleniej Górze 

Finansowanie: 

− Fundusz Dróg Samorządowych (80% wartości zadania) 817 162,45zł 

− Środki własne Powiatu (20 % wartości zadania) 204 290,61zł 

− Środki własne Powiatu (wydatki niekwalifikowane) 20 044,52 zł 

Przebieg realizacji zadania:  
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2. „Remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 2755D w km 0+000 do km 0+ 375 

w miejscowości Miłków”.  

Zadanie polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2755D w zakresie remontu 

nawierzchni jezdni na odcinku 375 m – od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 366 do 

skrzyżowania z drogą gminną – ul. Szkolna w miejscowości Miłków. 

Wartość zadania: 140 895,27 zł 

Termin realizacji zadania: 09.10.2020 r. – 15.12.2020 r. 

Wykonawca: Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z/s w Jeleniej Górze 

Finansowanie: 

− Środki własne Powiatu (100 % wartości zadania) 140 895,27 zł 

Przebieg realizacji zadania: 
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3. Przebudowa odcinka drogi powiatowej 2760D w Zachełmiu w ramach projektu 

pn.: „Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ- etap I” współfinansowana ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 

ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa 

Zadanie polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2760D w odcinku przebiegającym 

przez miejscowość Zachełmie od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 366 (przebudowa i remont 

poboczy utwardzonych). Rozliczenie zadania nastąpi w 2021 roku. 

Koszt prac budowlanych: 127 295,78 zł 

Termin realizacji zadania: 27.10.2020 r. - 20.11.2020 r. 

Wykonawca: PPHU Traper Maciej Biesek z/s w Jeleniej Górze 

Finansowanie:  

− środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85% wartości 

zadania) 

− środki pochodzące z budżetu państwa (5% wartości zadania) 

− środki własne Powiatu (10% wartości zadania) 

Przebieg realizacji zadania: 
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4. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2721D i 2650D w miejscowości Podgórzyn 

w ramach projektu pn.: „Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ- etap II” 

współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem 

Euroregionu Nysa 

Zadanie polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2721D w gminie Podgórzyn, 

w odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2760D do przepustu pod drogą przy posesji nr 61 

(przebudowa i remont poboczy utwardzonych). Rozliczenie zadania nastąpi w 2021 roku. 

Wartość zadania: 142 132,65 zł 

Termin realizacji zadania: 28.09.2020 - 20.11.2020 r. 

Wykonawca: PPHU Traper Maciej Biesek z/s w Jeleniej Górze 

Finansowanie:  

− środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85% wartości 

zadania) 

− środki pochodzące z budżetu państwa (5% wartości zadania) 

− środki własne Powiatu (10% wartości zadania) 

Przebieg realizacji zadania: 

 

Powiat w 2020 roku zlecił opracowanie dokumentacji projektowych i kosztorysowych: 

1 
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2760D w miejscowości Zachełmie (gmina Podgórzyn) 

w ramach projektu Trasy Rowerowe na pograniczu PL-CZ Etap I 
4.551,00 zł 

2 
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2721D i 2650D w miejscowości Podgórzyn w ramach 

projektu Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ Etap II 
4.551,00 zł 

3 
Umocnienie osuwającej się skarpy skalnej w ciągu drogi powiatowej nr 2721D w km 4+320 do 

4+405 w miejscowości Przesieka 
7.380,00 zł 

4 
Przebudowa poboczy utwardzonych wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi 

powiatowej nr 2727D w km 0+000 do km 1+050 w miejscowości Jeżów Sudecki 
29.520,00 zł 

5 Przebudowa drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy w km 4+380 do 5+655 27.060,00 zł 

Z tytułu wydanych decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych 

Powiatu oraz decyzji zezwalających na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym Powiat uzyskał 

w 2020 roku wpływy z opłat, stanowiące dochody Powiatu, w wysokości 327 750,98 zł. 

 

103

115

99

2018 r. 2019 r. 2020 r.

Liczba wydanych decyzji w sprawie zajęcia pasa drogowego 
i umieszczenia urządzeń w pasie drogowym
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7.6. Transport publiczny oraz komunikacja 

W obszarze transportu i komunikacji Powiat realizuje zadania z zakresu rejestracji pojazdów 

oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, prowadzenie rejestrów działalności 

regulowanej, w tym rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz rejestru 

przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. Kolejne zadanie to wydawanie 

uprawnień na wykonywanie przewozów drogowych oraz czynności związane z usuwaniem pojazdów 

z dróg znajdujących się na terenie Powiatu, prowadzi również ewidencję przystanków 

zlokalizowanych przy drogach powiatowych. Pomimo pandemii Wydział Komunikacji obsłużył 

około 15 tys. klientów.  

Poniżej przedstawiono wybrane zadania realizowane w 2020 roku przez Powiat, w liczbach. 

Pion praw jazdy 

1) wydano 1343 praw jazdy oraz 6 międzynarodowych praw jazdy, 

2) wydano 161 decyzji dot. zakazu prowadzenia pojazdów, 

3) wydano 221 decyzji dot. zatrzymania praw jazdy, 

4) wydano 142 decyzji cofających uprawnienia kierowcom. 

Z rejestru ośrodków szkolenia kierowców w 2020 roku skreślono 3 ośrodki, natomiast wpisano 

jeden Ośrodek. W funkcjonujących ośrodkach szkolenia kierowców przeszkolono w 2020 roku 327 

osób (w roku 2019 – 340, w roku 2018 – 476). 

 

Pion rejestracji i ewidencji pojazdów 

1) zarejestrowano 4900 pojazdów, w tym 1660 z zagranicy, 

2) wydano 6600 dowodów rejestracyjnych, 

3) dokonano wyrejestrowania 466 pojazdów, 

4) przyjęto 2396 zgłoszeń o sprzedaży pojazdów, 

5) dokonano 2400 potwierdzeń danych pojazdów dla innych urzędów. 
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W 2020 r. wydano 171 decyzji nakładających kary za niezarejestrowanie w terminie pojazdu 

z UE bądź za niezgłoszenie w terminie faktu zbycia/nabycia pojazdu. Łączna kwota nałożonych kar 

to 44 000 zł.  

Pion organizacji ruchu drogowego  

1) wydano 321 zatwierdzeń projektów organizacji ruchu drogowego, 

2) wydano 16 opinii do projektów organizacji ruchu drogowego, 

3) wydano 15 decyzji i 10 postanowień dotyczących wykorzystania dróg w sposób szczególny. 

 

Pion transportu 

1) wydano 8 zezwoleń na wykonywanie przewoźnika drogowego, 

2) wydano 2 zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym 

transporcie drogowym osób, 

3) wydano 6 zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, 

4) wydano 23 postanowienia dot. wykonywania przewozów regularnych w krajowym transporcie 

drogowym w ramach linii komunikacyjnych, 

5) wydano 31 zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego, 

 

W roku 2020 wydano 2 licencje 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 (w 2019 r. - 2, w 2018 r. - 3). 

Powiat realizuje również zadania z zakresu usuwania pojazdów z dróg i ich przechowywania. 

Z dróg Powiatu w 2020 roku usunięto ogółem 132 pojazdy, z czego 89 zostało odebranych przez 
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właścicieli. Przekazano 13 akt pojazdów do postępowania sądowego. Orzeczono prawomocnie 

przepadek na rzecz Powiatu 18 pojazdów. 

 

Stacje kontroli pojazdów 

W latach 2018-2020 w Powiecie funkcjonowała jedna stacja kontroli pojazdów. 

Wysokość dochodów Powiatu z tytułu rejestracji pojazdów w 2020 r. wyniosła 1 156 589,26 zł, 

w 2019 r. – 1 377 269,00 zł, natomiast w 2018 r. – 1 298 879,50 zł. Oznacza to spadek dochodu 

z tytułu rejestracji pojazdów: o 16% w stosunku do roku 2019 i o 11% w stosunku do roku 2018. 

Biorąc jednak pod uwagę trwający od marca 2020 r. stan epidemii, wprowadzenie szeregu ograniczeń 

oraz znaczące zubożenie mieszkańców (spowodowane utratą części dochodów, często utratą pracy) 

spadek ten można określić jako umiarkowany. 

Powiatowa Komunikacja Karkonoska 

W 2020 roku podjęto działania 

zmierzające do organizacji i uruchomienia 

w Powiecie powiatowej komunikacji 

publicznej.  

W dniu 19 listopada 2020 roku Zarząd 

Powiatu wystąpił do Wojewody 

Dolnośląskiego z wnioskiem o objęcie w 2021 roku dopłatą zadań własnych organizatora w zakresie 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu. Wniosek 

przeszedł weryfikację formalną, został pozytywnie oceniony i przyjęty do realizacji.  

W dniu 29 grudnia 2020 roku Zarząd Powiatu zawarł z Wojewodą Dolnośląskim umowę 

o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatora w zakresie przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 

Całkowita wartość projektu wynosi 2.760.409,02 zł, z czego dofinansowanie z funduszu 

rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wynosi 90 % zadania 

w wysokości 2.479.108,00 zł. Wkład własny Powiatu 

wynosi 281.301,02 zł. Czas trwania projektu zaplanowano 

na okres od 1 lutego 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 

Obejmuje 30 miejscowości w naszym Powiecie. 

Powiatowa Komunikacja Karkonoska stanowi 11 linii 

autobusowych, obsługiwanych przez 17 pojazdów (w dni 

powszednie), w tym 10 niskopodłogowych, 11 w soboty 

oraz 4 w niedziele. Zgodnie z wnioskiem Powiatowa 

Komunikacja Karkonoska to 45.444 kursów o łącznej 

długości 826.371 km. 
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7.7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i działalność na ich rzecz 

Wykonywanie zadań Powiatu z zakresu współpracy i działalności 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, stanowi stały element działalności Powiatu. 

Współpraca z osobami i podmiotami z sektora pozarządowego realizowana jest na wielu 

płaszczyznach przez wszystkie komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze oraz 

jednostki organizacyjne Powiatu, a w szczególności przez Wydział Organizacyjny, Wydział 

Promocji, Kultury i Sportu, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych oraz Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze.  

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. w Powiecie Karkonoskim zarejestrowanych było 291 

organizacji pozarządowych, w tym min: 44 stowarzyszenia kultury fizycznej, 55 fundacji, 

29 Ochotniczych Straży Pożarnych, 20 terenowych jednostek organizacji ogólnopolskich oraz 

10 stowarzyszeń zwykłych.  

Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych w ciągu roku ulegała zmianom. Część 

z organizacji pozarządowych nie wykazała w ciągu roku aktywności, natomiast nie zaobserwowano 

wzmożonych, w porównaniu z 2019 rokiem, czynności wyrejestrowania z rejestrów prowadzonych 

przez Starostę oraz z rejestrów prowadzonych przez sąd gospodarczy. Zlecanie organizacjom 

realizacji zadań publicznych odbywało się głównie w trybie konkursowym. Zarząd Powiatu ogłosił 

otwarte konkursy na realizację w 2020 roku 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: 

• przeprowadzono konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie 

opracowania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

odnośnie do realizacji zadań publicznych; 

• na bieżąco prowadzony był wykaz organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie 

Powiatu, który był ogólnie dostępny wraz z aktualnym Programem współpracy Powiatu 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Starostwa Powiatowego; 

• prowadzony był rejestr stowarzyszeń zwykłych, w formie elektronicznej, ogólnodostępnej; 

• publikowano informacje o przedsięwzięciach istotnych dla organizacji pozarządowych, 

poprzez umieszczanie ich na stronie internetowej Powiatu i na portalu społecznościowym 

Powiatu.  

W 2020 roku Powiat wspierał lub powierzał organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, 

działającym w sferze pożytku publicznego, realizację zadań, w zakresie: 

1) pomocy społecznej, poprzez: prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych intelektualnie (kontynuacja); 

2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu placówki 

opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu (kontynuacja); 

3) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych, poprzez 

współfinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych 

(kontynuacja) oraz poprzez wspieranie działań mających na celu likwidację barier 

architektonicznych, komunikacyjnych, społecznych i mentalnych w celu poprawy jakości 

życia osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych; 

4) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego poprzez prowadzenie nieodpłatnych punktów pomocy prawnej lub 

nieodpłatnych punktów poradnictwa obywatelskiego; 

https://sip.lex.pl/#/document/17030487?unitId=art(3)ust(3)&cm=DOCUMENT
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5) kultury i dziedzictwa narodowego, poprzez: organizację przedsięwzięć artystycznych 

i kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym, mających szczególne znaczenie dla kultury Powiatu 

i regionu, przede wszystkim o charakterze nowatorskim; 

6) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, poprzez: 

a) organizację imprez rekreacyjnych o zasięgu powiatowym i współzawodnictwo dzieci 

i młodzieży szkolnej, 

b) organizację imprez i współzawodnictwo dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim, 

c) organizację dużych cyklicznych imprez sportowych o charakterze regionalnym, 

ogólnopolskim i międzynarodowym promujących Powiat, 

d) szkolenia dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych oraz przygotowanie i start 

reprezentacji Powiatu w ogólnopolskim współzawodnictwie młodzieżowym, 

7) promocji Powiatu poprzez: 

a) organizację masowych imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, 

b) organizację i popularyzację imprez turystyczno-krajoznawczych o charakterze powiatowym, 

8) porządku i bezpieczeństwa publicznego, 

9) ratownictwa i ochrony ludności, 

10) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy. 

7.8. Ochrona dziedzictwa narodowego i kultury 

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa to szereg różnorodnych działań, w tym 

organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych. Na ich realizację w 2020 roku Powiat 

wydatkował kwotę 11 500,00 zł, w ramach której zorganizowano: 

❖ „47 Festiwal Sztuki Włókna – Kowary’20” 

• termin: 7-20 września 2020 roku; 

• realizacja: Fundacja na Rzecz Rozwoju Wrocławskiej Tkaniny Artystycznej z siedzibą 

we Wrocławiu; 

• kwota dofinansowania z budżetu Powiatu: 5.000,00 zł. 

Podczas 47 Festiwalu Sztuki Włókna – Kowary`20” miały miejsce prezentacje artystów 

w galeriach i muzeach Powiatu Jeleniogórskiego i regionu. Koncepcją zadania było stworzenie 

sprzyjających warunków artystom i mieszkańcom społeczności lokalnych do konfrontacji własnej 

wiedzy na temat tradycji regionu dolnośląskiego oraz odniesienie się do świadectw zaczerpniętych 

z kultury lokalnej i pielęgnacji postaw patriotycznych budowanych na tożsamości kulturowej. 

Program imprezy był bardzo bogaty w wiele różnych atrakcji, w tym w warsztaty twórcze. 

W ramach tego kulturalnego wydarzenia w Powiecie oraz w Regionie Dolnośląskim odbyły się:  

− sympozja, gdzie przeprowadzone zostały interdyscyplinarne działania ukierunkowane 

na bogactwo kultury regionalnej,  

− prezentacje technik tkackich, malarskich, czerpania papieru, kreacji art-cyklingu,  

− multimedialne prezentacje indywidualnych artystów, 

− wernisaże o zasięgu lokalnym: w Kowarach, w Szklarskiej Porębie w Jeleniej Górze, a także 

o zasięgu regionalnym: we Wrocławiu i w Kamiennej Górze. 

❖ „Diament Powiatu Jeleniogórskiego” 

• termin: 24 lutego - 5 grudnia 2020 r.; 

• realizacja: Stowarzyszenie Euroregionalne Centrum Modelarskie z siedzibą w Jeżowie 

Sudeckim; 

• kwota dofinansowania z budżetu Powiatu: 3.000,00 zł. 

Realizacja zadania miała na celu rozpowszechnianie modelarstwa wśród dzieci, młodzieży 

i dorosłych. W ramach zadania zostały przeprowadzone: 

− warsztaty na temat modeli szybowca, 
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− warsztaty na temat budowy balonów na ogrzane powietrze, 

− warsztaty modelarskie i na temat budowy szybowca dla określonej grupy dzieci i młodzieży. 

Ponadto zakupiono modele szybowców do Izby Lotniczej Tradycji. 

❖ „23 Festiwal Silesia Sonans” 

• termin: 1 czerwca - 5 września 2020 r.; 

• realizacja: Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z siedzibą 

w Jeleniej Górze; 

• kwota dofinansowania z budżetu Powiatu: 1.000,00 zł. 

W ramach zadania zostały przeprowadzone: 

− 3-dniowe kameralne warsztaty muzyczne dla uczniów szkół muzycznych  

− ze względu na koronawirusa, przeprowadzone tylko dla osób grających na instrumentach 

smyczkowych. W warsztatach wzięło udział 8 osób (4 skrzypków, 3 altowiolistów oraz 

1 wiolonczelista), 

− 31.08.2020 r. - nocna scena alternatywna: koncert pianino i perkusja, 

− 01.09.2020 r. - występ Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska 

Polskiego, 

− 02.09.2020 r. i 03.09.2020 r. - koncerty wiolonczela i fortepian, 

− 04.09.2020 r. - Silesia Najmłodszych recital organowy dla dzieci, 

− 05.09.2020 r. - koncert skrzypce i klawesyn. 

W przerwach koncertów można było zobaczyć wystawę jednego obrazu „Pejzaż J” Józefa 

Halasa.  

Wszystkie zakładane cele i rezultaty zadania zostały zrealizowane (1000 programów 

koncertowych, relacja fotograficzna z każdego koncertu, 3 artykuły o festiwalu w mediach 

jeleniogórskich). Na wszystkie koncerty dystrybuowane były darmowe wejściówki w Punkcie 

Pielgrzymkowym Kościoła Garnizonowego.  

❖ „Jesień ze sztuką w Bukowcu - w gościnie u Hrabiny von Reden - VII edycja” 

• termin: 18-20 września 2020 r.; 

• realizacja: Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej; 

• kwota dofinansowania z budżetu Powiatu: 2.500,00 zł. 

Impreza odbyła się w Bukowcu. W ramach tego kulturalnego przedsięwzięcia mieszkańcy 

naszego powiatu mogli uczestniczyć w Wykładzie Jerzego Czogały na temat losów hrabiego von 

Redena na Dolnym Śląsku, odwiedzić wystawę laureatów Biennale Fotografii Górskiej i podziwiać 

nagrodzone we wcześniejszych edycjach prace – w Pałacu w Bukowcu, wysłuchać Koncertu 

jesiennego w Artystycznej Stodole oraz obejrzeć widowisko „MUZYKA ŚWIATŁA” na Cypelku 

nad stawem Kąpielnik.  

Imprezę zakończyła promocja książki i wieczór autorski Urszuli Bończuk-Dawidziuk w Pałacu 

w Bukowcu.  

W 2020 roku, w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert, łącznie podpisano z organizacjami 

pozarządowymi 5 umów na dofinansowanie realizowanych zadań publicznych z zakresu kultury 

i ochrony dziedzictwa narodowego, ale tylko 3 zadania, z uwagi na sytuację epidemiczną, udało się 

zrealizować.  

Dofinansowanie dla Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, na realizację 

zadania publicznego, Zarząd Powiatu przyznał w trybie pozakonkursowym, na podstawie art. 19a 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Powiat realizując zadanie ustawowe polegające na prowadzeniu powiatowej biblioteki 

publicznej kontynuuje w tym zakresie współpracę z Miastem Jelenią Górą. W ramach zawartego 

porozumienia administracyjnego na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasto Jelenia Góra, 

za pośrednictwem Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica 
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Karkonoska”, wykonuje na rzecz mieszkańców Powiatu Karkonoskiego przedmiotowe zadanie. 

Powiat przeznaczył na ten cel kwotę 60 000,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona została 

na następujące zadania mające na celu zaspokajanie potrzeb czytelniczych, informacyjnych 

i edukacyjnych mieszkańców powiatu w bibliotekach gminnych: organizacja spotkań autorskich 

i dyskusyjnych; wystawy twórców regionalnych; szkolenia personelu bibliotek; zakup książek 

uzupełniający zbiory; zakup książki mówionej; zakup księgozbioru fachowego; prenumeratę 

uzupełniającą; działalność instrukcyjno-metodyczną; doskonalenie zawodowe pracowników 

bibliotek publicznych powiatu jeleniogórskiego. 

Ochrona dziedzictwa narodowego, to również zadania z zakresu ochrony zabytków. 

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

opracowany. Realizacja zadania została zaplanowana na rok 2021. 

Współpraca z organizacjami kultury - Muzeum Karkonoskie 

W roku 2020 podpisane zostało porozumienie z Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze 

w sprawie współpracy przy projekcie „Karkonoska Akademia Edukacji Regionalnej” polegającej 

na budowaniu karkonoskiej marki lokalnej. Współpraca promocyjna jest w trakcie realizacji. 

Muzeum złożyło w Ministerstwie Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu wniosek na realizację 

projektu. Konkursu jeszcze nie rozstrzygnięto.  

7.9. Kultura fizyczna, sport i turystyka 

Do zadań Powiatu należą również te z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki. Powiat 

organizuje i współorganizuje wydarzenia sportowe oraz turystyczne, w których licznie biorą udział 

mieszkańcy Powiatu. Ponadto Powiat ściśle współpracuje z klubami sportowymi, które mogą liczyć 

na finansowe i rzeczowe wsparcie, zwłaszcza imprez cyklicznych, mających zasięg ponadgminny. 

Poniżej zestawienie wydarzeń realizowanych w 2020 roku przez Powiat lub we współpracy 

z innymi instytucjami/ organizacjami. 

❖ „Kalendarz imprez sportowych szkół powiatu jeleniogórskiego” 

• termin: 02 stycznia – 31 grudnia 2020 r.; 

• realizacja: Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym z siedzibą w Jeleniej Górze; 

• kwota dofinansowania z budżetu Powiatu: 27.800,00 zł (kwota umowy: 66.000,00 zł) 

Ze względu na pandemię COVID-19 zadanie zostało zrealizowane częściowo. Na realizację 

zadania została wykorzystana tylko część I transzy dotacji. W zawodach uczestniczyły dzieci 

i młodzież Powiatu. Zawody szczebla powiatowego poprzedzają zawody szczebla gminnego, które 

wyłaniają mistrza gminy jako reprezentanta na zawodach powiatowych. Kalendarz imprez 

zrealizowano w 55%. 

❖ „Kalendarz imprez i współzawodnictwo sportowe Ludowych Zespołów Sportowych 

w powiecie jeleniogórskim na 2020 rok” 

• termin: 02 stycznia – 31 grudnia 2020 r.; 

• realizacja: Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych z siedzibą w Jeleniej Górze; 

• kwota dofinansowania z budżetu Powiatu: 23.457,32 zł (kwota umowy: 25.000,00 zł) 

Zorganizowano 18 imprez sportowych dla mieszkańców powiatu, w ramach Mistrzostw LZS 

Powiatu Jeleniogórskiego oraz Eliminacji Strefowych XXI Dolnośląskich Igrzysk LZS 

ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży naszego Powiatu. Osiągnięto dobre wyniki 

sportowe w konkurencjach indywidualnych i drużynowych. Zorganizowano inne imprezy o zasięgu 

powiatowym i międzynarodowym dla mieszkańców Powiatu. Zapewniono udział naszych 

reprezentantów w zawodach strefowych i finałach wojewódzkich XXI Dolnośląskich Igrzysk LZS – 

Mieszkańców Wsi i Miast 2020 r. Uzyskano II miejsce w punktacji generalnej powiatów. 

We współzawodnictwie wzięło udział ok.1800 uczestników, w tym 1341 zawodniczek i zawodników 

reprezentujących nasz Powiat. Zadanie zostało zrealizowane. Z uwagi na utrudnienia związane 
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ze stanem pandemii COVID-19 Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych 

zrealizowało zadanie tylko w części. 

❖ „Turnieje szkolne gry w bule dla dzieci szkół podstawowych powiatu jeleniogórskiego” 

• termin: 7-10 września 2020 r.; 

• realizacja: Okręgowe Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Karkonosze” z siedzibą 

w Jeleniej Górze; 

• kwota dofinansowania z budżetu Powiatu: 1.000,00 zł. 

Zorganizowano 3 szkolne turnieje gry w bule (we wszystkich szkołach gminy Jeżów Sudecki: 

07.09.2020 r. - w Szkole Podstawowej w Siedlęcinie; 08.09.2020 r. – w Zespole Szkół w Jeżowie 

Sudeckim; 10.09.2020 r. - w Szkole Podstawowej w Czernicy). W turniejach szkolnych wzięło udział 

82 uczniów z wiejskich szkół podstawowych z klas IV-VIII.  

❖ „XIX Puchar Karkonoszy w biathlonie” 

• termin: 31 stycznia - 29 lutego 2020 r.; 

• realizacja: Uczniowski Klub Sportowy „Kamieńczyk”; 

• kwota dofinansowania z budżetu Powiatu: 1.500,00 zł. 

W ramach ww. zadania przeprowadzono cykliczną imprezę sportową - Puchar Karkonoszy 

w biathlonie w dniach 31.01. - 01.02.2020 r. W imprezie uczestniczyło ok. 200 zawodników. 

Wyłoniono ok 30 zwycięzców w 10 kategoriach wiekowych. 

❖ „Górskie Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym” 

• termin: 1 lutego - 30 listopada 2020 r.; 

• realizacja: Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów; 

• kwota dofinansowania z budżetu Powiatu: 3.000,00 zł. 

W ramach zadania zorganizowano wyścig kolarski, w którym wzięło udział 137 zawodników. 

Wyłoniono Mistrzów Polski w poszczególnych kategoriach. 

❖ „Turniej zapaśniczy X Izery Cup” 

• termin: 1 lutego – 31 marca 2020 r.;  

• realizacja: Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Karkonosze”; 

• kwota dofinansowania z budżetu Powiatu: 2.000,00 zł. 

W ramach ww. zadania przeprowadzono w dniu 07.03.2020 r. turniej zapaśniczy, w którym 

udział wzięło 153 uczestników. 

❖ „Organizacja obozu sportowego oraz przeprowadzenie zajęć treningowych w zakresie 

biegów na nartorolkach oraz przygotowanie wysokiej formy sportowej narciarzy biegaczy 

i biathlonistów na sezon zimowy 2020-2021 r.” 

• termin: 01 lipca – 11 września 2020 r.; 

• realizacja: Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Olimpijczyk”; 

• kwota dofinansowania z budżetu Powiatu: 2.000,00 zł. 

❖ „KS Śnieżka Karpacz po zwycięstwo na Młodzieżowym Pucharze Polski” 

• termin: 03 stycznia – 31 marca 2020 r; 

• realizacja: Stowarzyszenie Klub Sportowy „Śnieżka” Karpacz; 

• kwota dofinansowania z budżetu Powiatu: 1.000,00 zł. 

Ogółem w sferze kultury fizycznej i sportu ze środków budżetu Powiatu organizacjom 

pozarządowym udzielono wsparcia na kwotę 61.757,32 zł. 
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❖ „Niewidomy też turysta” 

• termin: 5 września 2020 r.; 

• realizacja: Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło w Jeleniej Górze; 

• kwota dofinansowania z budżetu Powiatu: 1.961,00 zł. 

Rajd organizowany przez Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski w ramach 

popularyzacji imprez turystyczno-krajoznawczych na terenie powiatu jeleniogórskiego rozpoczął się 

od przejazdu do Szklarskiej Poręby. Pod okiem instruktora, ucząc się prawidłowego chodzenia 

z kijami uczestnicy dotarli do wyciągu, skąd wjechali wyciągiem na Szrenicę. Kolejnymi atrakcjami 

rajdu było zwiedzanie Muzeum Minaeralogicznego i Domu Hauptmanna.  

❖ „50 Ogólnopolski Jubileuszowy Rajd na Raty – 2020” 

• termin: 1 lutego - 31 grudnia 2020 r.; 

• realizacja: Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze „Sudety Zachodnie”; 

• kwota dofinansowania z budżetu Powiatu: 1.060,00 zł. 

W ramach tego przedsięwzięcia w terminie od 23 lutego do 11 października odbyły się 

23 wycieczki. Trasy piesze wyznaczone do pokonania w trakcie rajdu to długości od 12 do 20 km. 

Ze względu na sytuację związana z koronawirusem nie wszystkie zaplanowane w ramach zadania 

imprezy zostały zrealizowane. 

❖ „60 Ogólnopolski Rajd Narciarski Karkonosze 2020” 

• termin: 7-14 marca 2020 r.; 

• realizacja: Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze „Sudety Zachodnie”; 

• kwota dofinansowania z budżetu Powiatu: 2.000,00 zł. 

W trakcie rajdu rozgrywane były również konkurencje sportowe na czas: zjazd oraz sprint 

na podejściach. Zakończenie i podsumowanie imprezy odbyło się w schronisku PTTK „Odrodzenie”, 

gdzie uczestnicy wzięli udział w konkursie wiedzy oraz otrzymali gorący posiłek i odznaki 

okolicznościowe. 

❖ „XXIII Marsze na Orientację Puchar Wagarowicza” 

• termin: 1 marca – 31 grudnia 2020 r.; 

• realizacja: Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze „Sudety Zachodnie”; 

• kwota dofinansowania z budżetu Powiatu: 2.000,00 zł. 

Została przeprowadzona XXIII edycja Marszów na Orientację „Puchar Wagarowicza”, 

zaliczana do Pucharu Dolnego Śląska w Marszach na Orientację. Impreza miała charakter 

ogólnopolski. W imprezie wzięło udział 27 zawodników, każdy wystartował w 2 etapach. 

Rywalizowano w 4 kategoriach wiekowych na 9 trasach o różnym stopniu trudności. Uczestnicy 

imprezy poznali walory turystyczne, kulturowe i przyrodnicze regionu oraz nowe możliwości 

aktywnego i atrakcyjnego spędzenia czasu poprzez udział w marszach na orientację. 

Ogółem w sferze turystyki i krajoznawstwa ze środków budżetu Powiatu organizacjom 

pozarządowym udzielono wsparcia na kwotę 7.021,00 zł. 

100 000,00
120 000,00

61 757,32

2018 r. 2019 r. 2020 r.

Wysokość dotacji udzielonych z budżetu Powiatu 
organizacjom pozarządowym w latach 2018-2020
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Uczniowskie Kluby Sportowe 

Starosta jest organem rejestrowym uczniowskich klubów sportowych mających siedzibę 

na terenie Powiatu. Według stanu na dzień 31.12.2020 roku w ewidencji uczniowskich klubów 

sportowych prowadzonej przez Starostę zarejestrowanych było 28 klubów.  

 

7.10. Współpraca z miastami i powiatami partnerskimi oraz innymi podmiotami  

W ramach umowy o współpracy i partnerstwie z Powiatem Wolsztyńskim zorganizowano 

w dniach 3-8 lutego 2020 roku obóz narciarski dla grupy młodzieży z partnerskiego Powiatu 

Wolsztyńskiego. W dniu 3 lutego 2020 roku 18 osobowa grupa młodzieży wraz z 2 opiekunami 

przybyła w ramach wymiany do Szklarskiej Poręby. Grupa została zakwaterowana w Domu 

Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia. Program pobytu przygotowany dla uczniów z Wolsztyna 

przez pracowników Wydziału Promocji, Kultury i Sportu oraz dyrekcję Domu Wczasów Dziecięcych 

zawierał oprócz pozycji dotyczących zwiedzania muzeów i atrakcji turystycznych naszego powiatu 

także 4-dniowy kurs nauki jazdy na nartach. Zadanie zrealizowano ze środków Powiatu w wysokości 

12.000,00 zł. 

W 2020 roku kontynuowana była współpraca w ramach partnerstwa z Regionem Miast 

Aachen. Jednak ze względu na ogłoszoną pandemię oraz wprowadzone ograniczenia, szczególnie 

te związane z zamknięciem granic planowane do zrealizowania w 2020 roku wspólne 

przedsięwzięcia musiały zostać przełożone na rok 2021. Przedstawiciele partnerskiego Powiatu brali 

udział w zorganizowanych przez Powiat w październiku 2020 roku „Karkonoskich Spotkaniach 

Turystycznych”. 

W ramach współpracy w I półroczu 2020 roku zorganizowana i dostarczona została partia 200 szt. 

testów wymazowych na COVID-19 z Aachen na potrzeby mieszkańców Powiatu. Ze strony 

niemieckiej koordynatorem akcji by Radny Powiatowy, Członek Rady Partnerstwa i Przedstawiciel 

Niemieckiego Czerwonego Krzyża Peter Timmermanns. W IV kwartale 2020 r. w ramach tej samej 

współpracy Powiat otrzymał 2 000 maseczek chirurgicznych, 400 masek ochronnych FFP2 i 5000 

rękawiczek ochronnych, 100 gogli ochronnych, 4000 przyłbic w postaci zestawów do samodzielnego 

składania. 

Kontynuowano również współpracę w ramach partnerstwa z Powiatem Bamberg. Ze względu 

na ogłoszoną pandemię oraz wprowadzone ograniczenia planowane na czerwiec oraz wrzesień 

wizyty partnerskie musiały również zostać odwołane. Przedstawiciele Powiatu Bamberg brali udział 

w zorganizowanych przez Powiat w październiku 2020 roku „Karkonoskich Spotkaniach 

Turystycznych”. 

Również współpraca z partnerskim Miastem Jablonec nad Nisou w Czechach była 

kontynuowana w 2020 roku. Planowane na marzec i sierpień 2020 roku targi turystyczne zostały 

odwołane ze względu na pandemię.  

Stara Kamienica - 3

Podgórzyn - 6 Jeżów Sudecki - 1

Karpacz - 5

Janowice Wielkie - 1

Mysłakowice - 5
Szklarska Poręba - 4

Piechowice - 2

Uczniowskie kluby sportowe w Powiecie
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W 2020 roku podpisane zostało porozumienie ze Skarbem Państwa Państwowym 

Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Leśnym Bankiem Genów Kostrzyca, Karkonoskim 

Parkiem Narodowym i Nadleśnictwem „Śnieżka” w sprawie współpracy w zakresie realizacji 

i promocji zadania I Powiatowy Piknik Ekologiczny – MAM W SOBIE EKOGENY. Prace 

przygotowawcze toczyły się intensywnie, jednak ze względu na epidemię COVID-19 realizację 

zadania przełożono na rok 2021. 

W dniu 12 sierpnia 2020 r. w Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie odbyło 

się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ducha Gór. Podczas 

zebrania, Zarząd LGD jednogłośnie podjął decyzję o przyjęciu Powiatu jako nowego członka LGD. 

Celem stowarzyszenia jest integracja partnerskich działań organizacji pozarządowych, lokalnych 

przedsiębiorców, samorządów, instytucji publicznych i osób fizycznych na rzecz jak najlepszego 

wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystycznego, podniesienia jakości 

życia mieszkańców oraz stworzenia spójnego programu zrównoważonego rozwoju.  

W dniu 17 lipca 2020 r. podpisano porozumienie nr 25/2020 o współpracy w sprawie realizacji 

projektu „Strój lokalny w Krainie Ducha Gór”. Projekt zakładał opracowanie i wykonanie 

prototypów stroju regionalnego realizowanego ze środków przyznanych przez LGD Partnerstwo 

Ducha Gór przewidzianych w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Porozumienie zawarto 

na okres od dnia podpisania porozumienia do dnia 30.06.2021 roku.  

W dniu 23 września 2020 r. podpisano porozumienie ze Stowarzyszeniem Społeczno-

Kulturalnym Faktor dotyczące współpracy przy realizacji projektów na obszarze LGD Partnerstwo 

Ducha Gór, na okres od 29.06.2020 r. do 30.06.2021 r. W ramach porozumienia opracowano 

i postawiono 10 tablic z drewna, zadaszonych, zamontowanych w gruncie z treścią mapy 

panoramicznej Krainy Ducha Gór oraz opisami wybranych atrakcji obszarów dotyczących zasobów 

kulturowych, historycznych i przyrodniczych, w tym produktów lokalnych obszaru LGD oraz 

przeprowadzenie cyklu warsztatów wraz z opracowaniem Poradnika w celu ograniczenia 

niewłaściwych zachowań, turystów i organizatorów wypoczynku, szkodliwych dla środowiska 

i klimatu. 

Z Fundacją Partnerstwo Ducha Gór podpisano porozumienie w przedmiocie współpracy przy 

realizacji projektów "Kraina Ducha Gór filmowo" oraz "Kraina Ducha Gór teatralnie", na okres od 

05.08.2020 r. do 30.06.2021 r. Projekty zakładają produkcję trzech filmów promocyjnych 

dotyczących Krainy Ducha Gór oraz wyprodukowanie spektaklu o Duchu Gór i przeprowadzenie 

spektakli, w co najmniej 5 miejscowościach na obszarze LGD Partnerstwo Ducha Gór. Trwa pisanie 

scenariusza spektaklu oraz gromadzenie materiału filmowego do wykorzystania w filmach 

promocyjnych. Realizacja (faza kulminacyjna) zaplanowana jest na maj i czerwiec 2021 roku. 

Zawarto także porozumienie ze Stowarzyszeniem Lokalni – Niebanalni w Szklarskiej Porębie 

w zakresie realizacji projektu „Zawsze ze mną Kraina Ducha Gór”, w celu promocji krainy Ducha 

Gór”. W wykonaniu porozumienia Stowarzyszenie przekazało do Starostwa Powiatowego w Jeleniej 

Górze wymienione w porozumieniu gadżety promocyjne, m.in. kubki, smycze, torby, kominy, które 

są sukcesywnie dystrybuowane przez Wydział Promocji, Kultury i Sportu.  

W dniu 18 grudnia 2020 roku zawarta została umowa partnerska pomiędzy Powiatem 

a Fundacją Jagniątków w Jeleniej Górze. Umowę podpisali, ze strony Powiatu: Starosta Krzysztof 

Wiśniewski, Wicestarosta Jarosław Kotliński, ze strony Fundacji Sławomir Wieteska Prezes Zarządu 

Fundacji. 

7.11. Promocja Powiatu i jego działalności 

Na realizację zadań ustawowych z zakresu promocji Powiatu w 2020 roku wydatkowano kwotę 

165 114,73 zł, z czego 64 000,00 zł stanowiły środki z dotacji udzielonych przez miasta i gminy 

Powiatu na podstawie porozumienia zawieranego co roku w zakresie wspólnej promocji regionu.  
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W dniu 31 stycznia 2020 roku w Restauracji Chata za Wsią w Mysłakowicach, odbyło się 

Noworoczne Spotkanie Powiatu. Wśród gości znaleźli się parlamentarzyści, samorządowcy, 

szefowie służb mundurowych, duchowni, przedstawiciele firm, instytucji, stowarzyszeń, organizacji 

oraz sponsorzy współpracujący i wspierający Powiat, a także zaproszone delegacje z miast 

partnerskich. 

Podczas Spotkania Noworocznego odbyło się uroczyste podpisanie aneksów do Porozumień 

w sprawie współpracy w zakresie wspólnej promocji turystycznej wszystkich gmin oraz Powiatu w 

latach 2019-2023. Wspólne działania obejmowały m.in: 

• kontynuację działań na rzecz wizerunku regionu Karkonosze pod nazwą "Marka Karkonosze" 

poprzez promocję w mediach społecznościach (Facebook) oraz na stronie internetowej 

visitkarkonosze.com.; 

• wykonanie materiałów promocyjnych, m.in. gadżetów promocyjnych, dodruków 

przewodników; 

• aktualizację strony internetowej i aplikacji mobilnej visitkarkonosze.com. 

W dniach 28.02-1.03.2020 r. przedstawiciele Powiatu wzięli udział w Międzynarodowych 

Targach Turystycznych i Czasu Wolnego we Wrocławiu. 

Powiat wziął udział w akcji „Karkonosze - tak blisko, tak bezpiecznie” zainicjonowanej przez 

Lokalną Organizację Turystyczną w Szklarskiej Porębie. W ramach akcji postawiono 100 bilbordów 

promujących region Karkonoszy w największych miastach Polski. 

Powiat w 2020 roku przeprowadził kampanię promocyjną 

„Karkonosze dodaj do ulubionych” polegającą na realizacji 

4 filmów promujących 

Region Karkonoszy 

przez znane osoby: 

Raya Wilsona, 

Sławomira 

Łosowskiego z Zespołu Kombi, Dariusza Załeńskiego 

z Zespołu Manchester oraz Macieja Orłosia. Kampania 

z udziałem znanych osób miała na celu wsparcie branży 

turystycznej, która bardzo mocno odczuła skutki związane 

z pandemią COVID-19. Wystąpienie znanych osób w kampanii zwiększyło bezsprzecznie siłę 

oddziaływania tego materiału. Materiał promocyjny firmowany przez ich wizerunek i autorytet 

przyciągnął uwagę i spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem, a także przyczynił się 

do promowania marki naszego regionu na zewnątrz.  

100 349,41 zł 

143 241,20 zł 
165 114,73 zł 

2018 r. 2019 r. 2020 r.

Wydatki Powiatu rozdział 75075 "Promocja jednostek 
samorządu terytorialnego" w latach 2018-2020
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W ramach promocji na portalu Facebook, Powiat organizował konkursy dla mieszkańców 

Powiatu, m.in.: „Konkurs na najpiękniejszy stół wigilijny”. 

W 2020 roku Powiat był fundatorem nagród dla uczestników biorących udział w wydarzeniach 

sportowych, kulturowych i turystycznych takich jak:  

• „Strzelba IPSC - Jesień 2020 o Puchar Starosty Jeleniogórskiego”,  

• „Dogtrekking Karkonoska Wataha”,  

• „I i II Mistrzostwa Karkonoszy w szachach online”,  

• „XVII przejście dookoła Kotliny Jeleniogórskiej”,  

• „VIII Bieg Icemana”,  

• Kryzysowy konkurs fotograficzny „Za oknem”.  

Także w 2020 roku Powiat ufundował nagrodę dla Marcina Zawoła, złotego medalisty 

w biathlonowym biegu sprinterskim na 7,5 km w III Zimowych Młodzieżowych Igrzyskach 

Olimpijskich w Lozannie.  

W dniu 21 lipca 2020 r. odbyło się̨ uroczyste spotkanie, podczas którego Starosta podziękował 

harcerzom: Bartłomiejowi Szpali i Jakubowi Szewczykowi za wzorową, obywatelską postawę 

i udzielenie pomocy nieprzytomnemu turyście.  

Nagrodę Starosty Puchar Fair Play 2020/2021 otrzymały dwa kluby: Klub Sportowy Bobry 

Wojanów oraz Ludowy Klub Sportowy Juvenia Rybnica. Laureaci otrzymali również bon na sprzęt 

sportowy o wartości 1.000,00 zł.  

W dniu 9 października 2020 r. w Hotelu 

Gołębiewski w Karpaczu odbyły się 

Karkonoskie Spotkania Turystyczne, w trakcie 

których Starosta wręczył nagrody Starosty 

Jeleniogórskiego „Karkonosz”.  

Nagrody przyznawane są gestorom 

i usługodawcom, które w sposób szczególny 

przyczyniają się do rozwoju turystyki i naszego 

regionu. W 2020 roku nagrodę wręczono 

9   osobom i podmiotom w następujących 

kategoriach: 

• w kategorii Najlepszy obiekt hotelarsko – turystyczny nagrodę otrzymał Hotel 

Sasanka SPA Resort w Szklarskiej Porębie; 

• w kategorii Najefektywniejsza promocja nagrodę otrzymał Maciej Grabek;  

• w kategorii Promocja regionu nagrodę otrzymał wokalista zespołu Genesis, 

gitarzysta i kompozytor Ray Wilson oraz Marszałek Województwa 

Dolnośląskiego Cezary Przybylski; 

• w kategorii Najlepsza promocja zagraniczna nagrodę otrzymał Bieg Piastów; 

• w kategorii Najlepszy produkt turystyczny nagrodę otrzymało Multimedialne 

Muzeum Karkonoszy w Karpaczu; 

• w kategorii Za całokształt działalności na rzecz turystyki nagrodę otrzymali 

Emil Pyzik z Mysłakowic oraz Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” Jelenia 

Góra; 

• w kategorii Za kreatywność służącą budowaniu atrakcyjnego wizerunku 

gminy przyjaznej turystyce w Powiecie otrzymał Karkonoski Zespół Folkowy 

„Szyszak”. 

Statuetki wręczone przez Starostę wykonał, na specjalne zamówienie 

Powiatu, należący do czołówki artystów tworzących w szkle na świecie, Paweł 

Borowski. Niepowtarzalne prace tego artysty trafiają do największych muzeów 

i galerii na świecie. 
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Galę wręczenia nagród Starosty w 2020 roku uświetnił koncert jednego z laureatów nagrody 

Raya Wilsona, który w programie „Ray Wilson akustycznie” zaprezentował wybrane kompozycje 

zespołu Genesis. 

 

W ramach promocji zmiany nazwy Powiatu Jeleniogórskiego na Karkonoski, wykonano 

materiały promocyjne, m.in.: kalendarze, kubki, długopisy, teczki, pendrive, powerbanki.  

Rada Powiatu w 2020 roku nadała tytuł „Zasłużony dla Powiatu Jeleniogórskiego” Panu 

Zdzisławowi Marianowi Gaszowi. W dniu 29 grudnia 2020 roku podczas XXIV sesji Rady Powiatu 

Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Kleśta wraz ze Starostą Krzysztofem Wiśniewskim 

wręczyli uhonorowanemu mieszkańcowi Powiatu dyplom oraz statuetkę. 

Przygotowano i zamieszczono artykuł promocyjny na temat regionu Karkonoszy w dodatku 

„Zostań w Polsce” do branżowego czasopisma Rynku Turystycznego nr 6/2020. Materiały promujące 

region Karkonoszy przekazano do punktu Informacji Turystycznej w Jeleniej Górze oraz do trzech 

punktów we Wrocławiu. Źródła finansowania – 1.230,00 zł – budżet Powiatu. 

7.12. Ochrona prawa konsumentów, nieodpłatna pomoc prawna 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

W 2020 roku Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Jeleniej Górze udzielił konsumentom 

łącznie 670 porad prawnych. W latach ubiegłych 2019 r. – 521 porad, a w 2018 r. 569 porad. 

Rzecznik występował do przedsiębiorców w 36 sprawach, w tym 12 wystąpień dotyczyło 

problemów wynikających z realizacji usług, 24 wystąpień wiązało się z umowami sprzedaży, w tym 11 

wystąpień dotyczyło problemów związanych z umowami zwieranymi poza lokalem przedsiębiorstwa 

i na odległość. W 2020 r. Rzecznik wspierał konsumentów w postępowaniach sądowych w 5 sprawach. 

Z ogólnej liczby 36 wystąpień w 12 przypadkach działania Rzecznika doprowadziły do pozytywnego 

dla konsumentów rozstrzygnięcia, w 14 sprawach nie osiągnięto porozumienia stron, natomiast 10 

spraw jest jeszcze w toku.  

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. Działania Rzecznika Konsumentów polegały również na wsparciu udzielanym 

przedsiębiorcom, w przypadkach zgłaszania przez nich praktyk naruszających interesy konsumentów, 

wskazywał przedsiębiorcom możliwości działania mające na celu ochronę konsumentów.  

 
569

521

670

41

46

36

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Działania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w latach 2018-2020

Liczba wystąpień

Liczba porad
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Nieodpłatna pomoc prawna 

Nieodpłatną pomoc prawną w Powiecie w 2020 roku zorganizowano we współdziałaniu 

z Burmistrzami Miast: Karpacza, Kowar i Szklarskiej Poręby oraz Wójtami Gmin: Janowice Wielkie, 

Mysłakowice i Stara Kamienica.  

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

dziennie. W związku z tym, że nie wszystkie samorządy naszego Powiatu udostępniły lokale 

na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej udzielano jej również, raz w tygodniu, w budynku 

Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15.  

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielali w Kowarach radcowie prawni wskazani przez 

Okręgową Izbę Radców Prawnych w Wałbrzychu i adwokaci wskazani przez Okręgową Radę 

Adwokacką w Wałbrzychu. W pozostałych miejscowościach bezpłatnych porad prawnych udzielali 

adwokaci i radcowie prawni wskazani przez organizację pozarządową Fundację w Służbie Wsi, 

wyłonioną w otwartym konkursie zorganizowanym przez Zarząd Powiatu.  

Ogółem w 2020 r. udzielono 424 bezpłatne porady prawne. Zadanie to, należące 

do administracji rządowej, było finansowane w całości z dotacji celowej budżetu państwa. 

 

Poniższa tabela przedstawia zakres udzielanych porad w podziale na dziedziny prawa, których 

dotyczyły. Jedna porada może zawierać więcej wskazań, co jest uzależnione od oceny dokonanej 

przez prawnika udzielającego porady.  

Dziedzina prawa 
Ilość wskazań w systemie 

przez wykonawców 

Prawo rodzinne 51 

Prawo pracy 33 

Sprawa z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej 

/sprawa z zakresu działalności gospodarczej 
1 

Prawo cywilne 185 

Prawo ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej 31 

Prawo administracyjne z wyjątkiem prawa podatkowego 91 

Prawo podatkowe 1 

Prawo karne 28 

Inne  42 

 

 

383

502

424

2018 r. 2019 r. 2020 r.

Liczba porad udzielonych w ramach nieodplatnej 
pomocy prawnej w latach 2018-2020
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Z kolei poniższa tabela prezentuje ilość porad udzielonych w punktach nieodpłatnej pomocy 

prawnej w podziale na formy, w jakich zostały udzielone. Również w tym przypadku jedna porada 

mogła został wykazana w więcej niż jednej formie. 

Forma  
Ilość wskazań 

formy pomocy 

Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej 

uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się 

postepowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym 

348 

Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego 246 

Sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 

sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz 

edukacji prawnej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu 

przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym 

5 

Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z 

urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy 

podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym 

1 

Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym i możliwościach 

skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji 
10 

Sporządzenie umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji 1 

Przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej 1 

Przeprowadzenie mediacji  0 

Udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed 

mediatorem 
0 

7.13. Geodezja, kartografia i gospodarka nieruchomości 

Geodezja i kartografia 

Zadania Powiatu w zakresie geodezji i kartografii koncentrują się na gromadzeniu 

i prowadzeniu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla Powiatu.  

W systemie informatycznym prowadzone są bazy danych: ewidencji gruntów i budynków 

(EGiB), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), baza obiektów topograficznych 

(BDOT500) i baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG), prowadzona jest sprzedaż 

map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków. Realizację zadań z zakresu geodezji 

i kartografii w liczbach przedstawia poniższa tabela. 

Rodzaj prac 2018 2019 2020 

Ilość zmian wprowadzonych do operatu ewidencji gruntów i budynków 5.128 4.680 10.314 

Liczba zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych  2.207 2.457 2.462 

Liczba operatów geodezyjnych przyjętych do powiatowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego 
2.151 1.985 2.089 

Liczba zamówień na materiały z powiatowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego 
7.157 7.877 8.529 

Liczba materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

przetworzonych do postaci elektronicznej 
2.151 5.185 4.489 

Liczba protokołów koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia 

terenu 
124 108 127 

W 2020 roku zrealizowano poniższe prace z zakresu geodezji i kartografii: 

− wdrożono w pełnej funkcjonalności moduł i.Wniosek - aplikacji internetowej baz danych 

powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z funkcjonalnością umożliwiającą zakup 

materiałów przez osoby fizyczne (m. in. zakup map, wypisów z operatu ewidencyjnego); 

− zmodernizowano szczegółową osnowę wysokościową III klasy miasta Piechowice i Szklarska 

Poręba oraz gminy Janowice Wielkie. Zakończyło to, trwające od 2011 roku, prace 

modernizacyjne szczegółowej osnowy wysokościowej Powiatu. Koszt usługi wyniósł 100.400 zł; 

− założono bazy BDOT 500 oraz GESUT dla kolejnej jednostki ewidencyjnej - gminy Jeżów 

Sudecki. Od stycznia 2021 r. numeryczna mapa zasadnicza funkcjonuje zatem dla: Karpacza, 

Kowar, Piechowic oraz Jeżowa Sudeckiego. Koszt usługi 238.620 zł. 
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− przetworzono do postaci elektronicznej 2 400 sztuk operatów technicznych zgromadzonych 

w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Koszt usługi wyniósł 70.552, 80 zł. 

Zadanie 
Wysokość pozyskanych środków 

2018 2019 2020 

Modernizacja i założenie osnowy wysokościowej 40.000 zł 40.000 zł 140.000 zł 

Założenie BDOT500 i GESUT 200.000 zł 180.000 zł 200.000 zł 

Uzgodnienie bazy danych GESUT z branżami 0 60.000 zł 0 

Przetworzenie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego 

do postaci elektronicznej 
0 100.000 zł 70.250 zł 

Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia ewidencji gruntów 

i budynków 
22.500 zł 34.122 zł 16.964 zł 

Inne 86.000 zł 0 54.300 zł 

RAZEM 348.250 zł 414.122 zł 481.514 zł 

Gospodarka nieruchomościami oraz utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych 

Powiat realizuje zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami zarówno stanowiącymi 

własność Powiatu jak i gruntami Skarbu Państwa. Prowadzi bieżące utrzymanie gruntów, sprzedaż 

nieruchomości, nabywanie gruntów niezbędnych dla Powiatu, wydzierżawia grunty, oddaje 

nieruchomości w trwały zarząd, w użytkowanie. Prowadzi sprawy związane z użytkowaniem 

wieczystym Skarbu Państwa i Powiatu, postępowania wywłaszczeniowe i sprawy związane 

ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości oraz z ograniczeniem sposobu korzystania 

z nieruchomości, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej oraz ustala odszkodowania w trybie 

administracyjnym za grunty zajęte pod drogi publiczne i linie kolejowe. 

Z tytułu gospodarowania nieruchomościami Powiat uzyskuje dochody, których wysokość 

w latach 2018-2020 przedstawia poniższe zestawienie. 

2018 2019 2020 

135.557,00 zł 714.151,00 zł 2.234.433,00 zł 

W 2020 roku wydano 384 zaświadczeń o przekształceniu z mocy prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w stosunku do 97 działek. Skierowano do stron 

przedmiotowych postępowań 543 pisma o warunkach wniesienia opłaty za przekształcenie. 

Prowadzone były również postępowania w sprawie aktualizacji opłat rocznych z tytułu 

użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa. Łącznie dokonano aktualizacji opłat rocznych 

46 nieruchomości składających się z 76 działek. 

 

52

40

46

2018 r. 2019 r. 2020 r.

Liczba aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste 
nieruchomości Skarbu Państwa w latach 2018-2020



  

 

POWIATOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 R. 

Łączna powierzchnia nieruchomości: 27ha 99a 72m2, w tym nieruchomości niezabudowane: 3ha 70a 71m2, nieruchomości zabudowane: 24ha 29a 01m2 

16 działek o łącznej pow. 22ha 48a 83m2 to nieruchomości zagospodarowane o wartości 25.732.583,86 zł, a 7 działek o łącznej pow. 5ha 50a 89m2 

i wartości 3.801.770,00 zł to nieruchomości niezagospodarowane. 

Lp. Położenie nieruchomości Nr działki 
Powierzchnia 

gruntu w m2 

Wartość 

nieruchomości 
Nazwa jednostki 

Sposób zagospodarowania 

użytkowanie trwały zarząd sprzedaż 

NIERUCHOMOŚCI ZAGOSPODAROWANE 

ADMINISTRACJA 

1. 
Jelenia Góra  

ul. Podchorążych 15 
1/14 5680 5.262.834,86 

Starostwo Powiatowe  

w Jeleniej Górze 
   

2. 
Jelenia Góra 

ul. Kochanowskiego 10 
18 1374 4.402.366,02 

Starostwo Powiatowe  

w Jeleniej Górze 
   

PLACÓWKI OŚWIATOWE 

3. 
Piechowice 

ul. Świerczewskiego 21 
513 770 

933.305,00 

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych  

decyzja Zarządu Powiatu 

z dnia 15.05.2000r. 

GKN.III.7000/9/6/13/00 

 

4. 
Piechowice 

ul. Świerczewskiego 21 
396 2961 Zespół Szkół Technicznych i Licealnych  

decyzja Zarządu Powiatu 

z dnia 26.07.2000 r. 

GKN.III.7000/29/5/00 

 

5. 
Szklarska Poręba 

ul. Górna 29 
193 32225 362.209,00 

Zespół Placówek Resocjalizacyjno-

Wychowawczych od 30.08.2016 r. 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 

 

decyzje Zarządu Powiatu 

z dnia 30.08.2016 r. 

GKN-III.6844.10.P.2016 

 

6. 
Szklarska Poręba 

ul. Franciszkańska 34 
609 1518 101.188,00 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i 

Szkoły Mistrzostwa Sportowego w 

Biathlonie 

im. Jana Izydora Sztaudyngera 

 

decyzja Zarządu Powiatu 

z dnia 18.12.2008 r. 

GKN.III.7000/16/17/1/86

/08 

 

7. 
Szklarska Poręba 

ul. Chopina 6 
149/6 12274 846.888,39 

Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji 

Zdrowia 
 

decyzja Zarządu Powiatu 

z dnia 04.09.2000 r. 

GKN.III.7000/26/10//00 

 

OPIEKA SPOŁECZNA 

8. 
Szklarska Poręba 

ul. Bronka Czecha 
664/1 6602 155.612,00 Dom Dziecka im. Marii Konopnickiej  

decyzja Zarządu Powiatu 

z dnia 24.04.2001 r. 

GKN.III.7000/23/4/01 

 



  

 

Lp. Położenie nieruchomości Nr działki 
Powierzchnia 

gruntu w m2 

Wartość 

nieruchomości 
Nazwa jednostki 

Sposób zagospodarowania 

użytkowanie trwały zarząd sprzedaż 

9. 
Sosnówka 189 

gm. Podgórzyn 

269 

282 

11000 

1700 
408.639,00 Dom Pomocy Społecznej  

decyzja z dnia 

25.01.1995 r. 

GIII.7223/11/15/10/95 

 

10. 
Kowary 

ul. Waryńskiego 38 
98 7299 2.330.562,00 Dom Pomocy Społecznej  

decyzja z dnia 

31.03.1995 r. 

GIII.7223/6/26/29/95 

 

11. 
Miłków 138 

gm. Podgórzyn 

376/4 

407 

410 

1180 

20400 

10200 

6.354.808,59 Dom Pomocy Społecznej „Junior”  

decyzja z dnia 

28.01.1995 r. 

GIII.7223/8/34/95 

 

12. 
Miłków 138 

gm. Podgórzyn 
355/1 9600 522.753,00 Dom Pomocy Społecznej „Junior”  

decyzja z dnia 

28.01.1995 r. 

GIII.7223/8/34/95 

 

13. 
Janowice Wielkie 

ul. Chłopska 1 
63 100100 4.051.418,00 Dom Pomocy Społecznej  

decyzja z dnia 

10.01.1995 r. 

GIII.7223/1/24/4/95 

 

NIERUCHOMOŚCI DO ZAGOSPODAROWANIA 

14. 
Jelenia Góra  

ul. Podchorążych 11 
1/24 4318 * 1.862.143,00 

nieruchomość przeznaczona do 

sprzedaży w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego 

   

15. 
Strużnica 39 

gm. Mysłakowice 
111 1600 * 52.300,00 nieruchomość niezabudowana    

16. 
Szklarska Poręba 

ul. Wiejska, 
67 11171 * 741.800,00 

nieruchomość przeznaczona do 

sprzedaży w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego 

   

17. Przesieka gm. Podgórzyn 313/12 13700 * 475.527,00 
nieruchomość przeznaczona do 

sprzedaży 
  

I przetarg ustny 

nieograniczony odbył się 

dnia 09.10.2020 r., akt 

notarialny umowy 

sprzedaży został podpisany 

w dniu 11.03.2021 r. 

18. 
Miłków 

gm. Podgórzyn 

376/2 

376/3 

376/5 

600 

500 

23200 

*670.000,00 

nieruchomość wyznaczona do sprzedaży 

w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego 
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WYKAZ ZBYTYCH NIERUCHOMOŚCI 

❖ KARPACZ, nieruchomość stanowiąca własność 

Skarbu Państwa, zabudowana budynkiem 

wczasowym „Jagoda” o charakterze wypoczynkowym 

o powierzchni użytkowej 2315,39 m2.  

W dniu 9 września 2020 r. została podpisana umowa 

sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej 

w Karpaczu, przy ul. Nadrzecznej 1, stanowiącej własność 

Skarbu Państwa. Nieruchomość została sprzedana 

lokalnemu przedsiębiorcy za kwotę 3.600.000,00 zł, 

płatną w trzech ratach po 1.200.000,00 zł każda. Pierwsza 

rata została już zapłacona. Kolejne 2 raty płatne są do dnia 

31 sierpnia 2021 r. oraz 31 sierpnia 2022 r. 

❖ KOWARY, nieruchomość stanowiąca 

własność Powiatu 

W dniu 2 września 2020 r. została podpisana 

umowa sprzedaży nieruchomości zabudowanej 

stanowiącej własność Powiatu, położonej w Kowarach 

przy ul. 1 Maja nr 62 (przychodnia), oznaczoną jako 

działka nr 352 o powierzchni 0,1711 ha. Nieruchomość 

została sprzedana za kwotę 505.000,00 zł, płatną 

jednorazowo. 

❖ SZKLARSKA PORĘBA, nieruchomość 

stanowiąca własność Skarbu Państwa 

W dniu 24 kwietnia 2020 r. została 

podpisana umowa sprzedaży nieruchomości 

zabudowanej, położonej w Szklarskiej Porębie, 

przy ul. Piastowskiej nr 16 w granicach działki nr 

230 o pow. 0,2129 ha. Nieruchomość została 

sprzedana za kwotę 333.300,00 zł, płatną 

jednorazowo. 

❖ SZKLARSKA PORĘBA, nieruchomość 

stanowiąca własność Powiatu  

W dniu 26 listopada 2020 r. podpisano 

umowę sprzedaży nieruchomości zabudowanej, 

położonej przy ul. Piastowskiej. w granicach 

działki nr 174 o powierzchni 0,1220 ha. 

Nieruchomość została sprzedana za kwotę 

1.010.000,00 zł, płatną jednorazowo. 
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❖ PRZESIEKA, GMINA PODGÓRZYN, 

nieruchomość stanowiąca własność Powiatu 

W dniu 09 października 2020 r. odbył się pierwszy 

ustny przetarg nieograniczony, nieruchomości 

położonej w Przesiece, oznaczonej jako działka nr 

313/12 o powierzchni 1,37 ha. W wyniku przetargu 

osiągnięto cenę sprzedaży nieruchomości w wysokości 

650.000,00 zł. Akt notarialny podpisano w pierwszym 

kwartale 2021 r. Kwota sprzedaży płatna jednorazowo.  

❖ RYBNICA – nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa w udziale 1/2 

W dniu 15 czerwca 2020 r. sprzedano w drodze bezprzetargowej udział w wysokości 1/2 

części Skarbu Państwa w prawie własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Starej 

Kamienicy 0008 Rybnica, w granicach działki nr 376 o powierzchni 0,46 ha. Cena sprzedaży 

73.412,00 zł płatna jednorazowo. 

❖ PIECHOWICE – nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa w udziale 1/4 

W dniu 29 czerwca 2020 r. sprzedano w drodze bezprzetargowej udział w wysokości 1/4 

w prawie własności lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Skarbu Państwa położonego 

w Piechowicach przy ul. Lipowej nr 8, w granicach działki nr 214. Cena sprzedaży 33.237,00 zł, 

płatna jednorazowo. 

7.14. Administracja architektoniczno-budowlana 

Zadania organu administracji architektoniczno-budowlanej zostały określone w ustawie 

Prawo budowlane i obejmują m.in.:  

− wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, 

− wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę, 

− wydawanie decyzji pozwoleń na rozbiórkę obiektu budowlanego,  

− przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych i rozbiórkowych niewymagających pozwolenia 

na budowę i zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, 

− przyjmowanie zgłoszeń budowy i przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 

− przyjmowanie zgłoszeń budowy i przebudowy instalacji gazowych w budynkach, 

− wydawanie decyzji o uchyleniu decyzji pozwolenia na budowę, 

− wydawanie decyzji o wygaśnięciu decyzji pozwolenia na budowę, 

− wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali. 

Ilość wniosków w poszczególnych kategoriach i latach obrazuje poniższa tabela. 

Rodzaj wniosku Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

Ogółem przesyłki 4210 4223 4109 

Pozwolenie na budowę i zmiana pozwolenia na budowę 932 957 905 

Przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę 46 51 57 

Zgłoszenia budowlane w tym: 

− zgłoszenia robót budowlanych, rozbiórkowych, 

− zmiany sposobu użytkowania, 

− budowy budynków, mieszkalnych jednorodzinnych, 

− budowy instalacji gazowych, 

− budowy sieci 

438 548 601 

Pozwolenia na rozbiórkę obiektów 22 18 13 

Uchylenia decyzji pozwolenia na budowę 23 23 13 

Wygaśnięcia decyzji pozwolenia na budowę 3 8 14 

Zaświadczenia o samodzielności lokali 659 1127 907 

Pozwolenie na realizację inwestycji drogowej 0 3 4 

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej 38 37 30 
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Wykazane powyżej dane dotyczą decyzji pozwoleń na budowę zarówno nowych budynków 

jaki i obiektów budowlanych przebudowywanych czy rozbudowywanych.  

Aktywność inwestycyjna w poszczególnych gminach jest bardzo zróżnicowana. Szczególne 

znaczenie dla rozwoju poszczególnych gmin ma ilość nowych obiektów powstających na ich terenie 

oraz funkcja tych obiektów (zabudowa mieszkaniowa, usługi turystyczne, usługi inne, obiekty 

przemysłowe, infrastruktura techniczna). 

W ramach wydanych pozwoleń na terenie Powiatu udzielono m.in. pozwoleń na budowę dla 

inwestycji o funkcjach: 

❖ budynki mieszkalne jednorodzinne  

liczba pozwoleń na bud. mieszkalne – 307 

liczba budynków – 329 

liczba mieszkań w budynkach – łącznie 369 

powierzchnia – o łącznej powierzchni 45 783 m2 

❖ budynki mieszkalne wielorodzinne 

liczba pozwoleń na bud. wielorodzinne – 5 

liczba budynków – 10 

liczba mieszkań w budynkach wielorodzinnych – 129 

powierzchnia – 5944 m2 

❖ budynki zamieszkania zbiorowego, hotele i budynki zakwaterowania turystycznego 

liczba pozwoleń – 30 

liczba obiektów – 62 

powierzchnia – 50 846 m2 

❖ obiekty użyteczności publicznej, handlu i usług 

liczba pozwoleń – 10 

powierzchnia – 2223 m2 

❖ budynki przemysłowe i magazynowe 

liczba pozwoleń – 2 

liczba obiektów – 2 

powierzchnia – 855 m2 

❖ obiekty infrastruktury drogowej 

liczba pozwoleń – 3 

liczba obiektów – 3 

❖ budynki transportu i łączności 

liczba pozwoleń – 10 

powierzchnia – 329 m2 

❖ sieci, w tym: elektroenergetyczne i stacje transformatorowe, wodociągowe, kanalizacyjne, 

cieplne, telekomunikacyjne, gazowe 

liczba pozwoleń – 75 

7.15. Ochrona środowiska i przyrody, rolnictwo, leśnictwo, rybactwo śródlądowe, 

geologia 

Powiat realizuje również zadania z zakresu ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, 

leśnictwa i rybactwa śródlądowego. Zadania te są szczegółowo wymienione w niżej wymienionych 

aktach normatywnych: 

• Ustawie - Prawo ochrony środowiska, 

• Ustawie - Prawo geologiczne i górnicze, 
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• Ustawie o ochronie przyrody, 

• Ustawie o lasach, 

• Ustawie - Prawo łowieckie, 

• Ustawie o odpadach, 

• Ustawie o rybactwie śródlądowym, 

• Ustawie o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m,  

• Ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, 

• Ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

• Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

W roku 2020 przyjęto 2683 sprawy, z których 1655 wymagało wydania decyzji o pozwoleniu 

lub zezwolenia na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami, ochrony 

przyrody, rolnictwa, łowiectwa, rybactwa śródlądowego, gospodarki leśnej. Zestawienie ilościowe 

z podziałem na grupy tematyczne przedstawia poniższa tabela. 

Wyszczególnienie 

Ilość wydanych dokumentów urzędowych 

(decyzje, zaświadczenia, zarządzenia) 

2020 rok 2019 rok 

1. Z zakresu ochrony środowiska: 

• pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza w związku 

z eksploatacją instalacji,  

• zgłoszenia eksploatacji instalacji wytwarzającej emisję 

• zezwolenia na handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 

35 65 

2. Z zakresu gospodarki odpadami 

• zezwolenia na gospodarowanie odpadami  

• kontrola prawidłowości gospodarowania odpadami 

17 7 

3. Z zakresu ochrony przyrody, rolnictwa, łowiectwa i gospodarki leśnej   

• zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenów będących 

własnością gmin, niebędących gruntami leśnymi 
102 115 

• określanie zadań dla właścicieli lasów niestanowiących własności 

Skarbu Państwa w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej 
100 99 

• zaświadczenia o prowadzeniu lasu i ekwiwalenty za pielęgnację lasu 

• obwody łowieckie 

1058 

7 

923 

7 

4. Z zakresu rybactwa śródlądowego  

• karty wędkarskie i karty łowiectwa podwodnego 

• rejestracja sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb 

i jachtów 

• Społeczna Straż Rybacka  

 

141 

 

15 

10 

 

108 

 

21 

4 

5. Z zakresu geologii 

• hydrogeologia 

• ciepło ziemi 

• geologia inżynierska 

63 60 

6. Z zakresu planowania przestrzennego 

• uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy 

• opinia do projektu planu zagospodarowania przestrzennego 

107 29 

Razem: 1655 1438 

„Program usuwania azbestu z terenu Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2012-2032” 

Powiat realizuje „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 r. 

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 na rok 2020 zostały zaplanowane środki w wysokości 17.000,00 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, 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 



Raport o stanie Powiatu Karkonoskiego za rok 2020 

S t r o n a  | 61 z 93 

mieszkaniowych. Średni koszt usunięcia 1 Mg odpadów azbestowych w roku 2020 wyniósł 860 zł 

brutto przy pełnej usłudze obejmującej demontaż, transport i unieszkodliwienie, a 740 zł brutto przy 

usłudze obejmującej jedynie transport i unieszkodliwienie. Szacunek przeprowadzono w oparciu 

o dane dotyczące zbiorczo całego Powiatu. 

Z zabezpieczonych w 2020 roku środków finansowych na realizację Programu, budżet Powiatu 

poniósł nakłady w wysokości – 11 192,61 zł. W tej wysokości wsparto zadanie realizowane przez 

gminy: Janowice Wielkie, Mysłakowice, Piechowice, Stara Kamienica i Szklarska Poręba. 

Wsparciem objęto usunięcie ok. 104,655 Mg odpadów zawierających azbest z terenu dotowanych 

gmin. Pozostałe Gminy nie złożyły w 2020 roku wniosków do Zarządu Powiatu 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 99%, a w Kowarach 80% dla osób fizycznych 

i 60% dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Do usunięcia na terenie Powiatu pozostało około 

3,54 tys. Mg wyrobów zawierających azbest. Zgodnie z „Programem usuwania azbestu z terenu 

Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2012-2032”, na terenie Powiatu według stanu na dzień 31.12.2020 

r. ujawniono 3.540,214 Mg wyrobów zawierających azbest, które należy usunąć do 2032 roku. 

Poniżej przedstawiono ilość usuniętych wyrobów azbestowych w latach 2019-2020 

w poszczególnych gminach Powiatu. 

Usunięcie 4,14% wyrobów zawierających azbest w roku 2020 z ogólnej ilości 

zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych wynoszącej 3.691.889 Mg (według stanu na dzień 

01.01.2020 r.), stanowi nieco niższy wskaźnik usuniętych wyrobów azbestowych niż w roku 2019. 

Jednakże wciąż istnieje duże zagrożenie związane z oczyszczeniem Powiatu z wyrobów azbestowych 

do roku 2032. Wskaźnik roczny gwarantujący oczyszczenie terenu powiatu karkonoskiego z azbestu 

do 2032 roku wynosi ok. 9%, co wskazuje na potrzebę usuwania rocznie ok. 320 Mg wyrobów 

zawierających azbest. 

Procedura usuwania wyrobów azbestowych jest skomplikowana i szczegółowa określona 

w przepisach prawnych. Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest muszą być 

prowadzone w taki sposób, aby wyeliminować lub zminimalizować uwalnianie się włókien 

azbestowych do środowiska, tak aby nie zostały przekroczone dopuszczalne wartości stężeń włókien 

azbestowych w powietrzu. Największe zagrożenie emisji szkodliwych dla zdrowia człowieka oraz 

środowiska włókien azbestowych, stwarza właśnie proces usuwania wyrobów zawierających azbest. 

Należy zaznaczyć, że nie tylko czynniki formalne i prawne stwarzają zagrożenie dla usunięcia 

odpadów azbestowych. Istotnym jest również czynnik finansowy, który determinuje podjęcie decyzji 

o usunięciu wyrobów azbestowych zwłaszcza dla osób fizycznych, chcących usunąć wyroby 

zawierające azbest z budynków mieszkalnych jednorodzinnych i gospodarczych. Średni koszt 

usunięcia 1 Mg odpadów azbestowych obejmujący usługę w zakresie demontażu, transportu 

i unieszkodliwienia w 2020 roku wyniósł ok. 860,00 zł brutto. Już sam koszt demontażu, transportu 

i unieszkodliwienia azbestu jest dość wysoki, stanowi problem dla wielu mieszkańców gmin z terenu 

Powiatu. Jednakże występują dodatkowe koszty związane z nowym pokryciem dachowym czy 

elewacją. 

Do roku 2032 pozostało jeszcze do usunięcia z terenu Powiatu 3.540,214 Mg odpadów 

azbestowych.  

„Program ochrony środowiska powiatu jeleniogórskiego na lata 2017-2020 z perspektywą 

do roku 2024” 

„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. Program ochrony środowiska jest dokumentem strategicznym 

wyrażającym cele i kierunki polityki ochrony środowiska samorządu powiatowego. Ma on na celu 

zachowanie najcenniejszych elementów środowiska, zapewnienie skutecznych mechanizmów 

chroniących środowisko warunkujących niepogorszenie stanu środowiska a nawet zapewniających 
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poprawę tego stanu. W tym celu w Programie wskazane zostały cele, kierunki interwencji oraz 

zadania służące ich realizacji. 

Główne cele Programu to: 

− ochrona klimatu i jakości powietrza, 

− ochrona przed hałasem, 

− ochrona przed promieniowaniem, 

− gospodarowanie wodami, 

− gospodarka wodno-ściekowa, 

− zasoby geologiczne, 

− gleby, 

− gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, 

− zasoby przyrodnicze i ochrona lasów, 

− edukacja ekologiczna. 

W ramach celów głównych zadania pogrupowano dodatkowo według obszarów interwencji. 

Kryterium stanowił tu kierunek i cel działania oraz wskazanie rodzaju komponentu środowiska, 

na który zadanie powinno pozytywnie oddziaływać. Realizatorem zadań Programu jest Powiat i jego 

jednostki organizacyjne 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. 

„Program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały 

przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań 

krótkoterminowych” 

W „Programie ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. 

zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem 

działań krótkoterminowych” przyjętym uchwałą nr XXI/505/20 Sejmiku Województwa 

Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r. (Dz. U. Woj. Dolnośl. z dnia 21 lipca 2020 r., poz. 4389) 

zostały zapisane zadania dla samorządu powiatowego. 

Do działań zawartych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, za realizację których 

odpowiedzialne są organy powiatów należą:  

− ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza z ogrzewania indywidualnego (kod działania 

DsOeZn) odnośnie do budynków użyteczności publicznej, w których w ocenie rocznej jakości 

powietrza za 2018 rok stwierdzono przekroczenia norm jakości powietrza w zakresie pyłu 

zawieszonego PM10 lub B(a)P; 

− edukacja ekologiczna (kod działania DsEdEk). 

Realizacja Programu objęta jest corocznym obowiązkiem sprawozdawczym. Sprawozdanie 

takie przekazywane jest do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do końca 

stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.  

W roku minionym w ramach realizacji Programu wpisują się następujące działania Powiatu: 

• w ramach działania ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza z budynków użyteczności 

publicznej (kod działania DsOeZn) - dokonano termomodernizacji budynków w Domu Pomocy 

Społecznej „Junior” w Miłkowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 3-333 Efektywność 

energetyczna w budynkach użyteczności publicznej, zadanie „Termomodernizacja budynków, 

sieci cieplnej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej Junior w Miłkowie”. Łączna 

wartość zadania wyniosła 4.025.824,25 zł, w tym wkład własny Powiatu Jeleniogórskiego: 

1.117.064,89 zł oraz dofinansowanie z UE: 2.854.759,36 zł. Projekt obejmował kompleksową 
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termomodernizację 3 budynków, modernizację sieci cieplnej c.o. i c.w.u. oraz modernizację 

lokalnej kotłowni DPS „Junior” w Miłkowie z zastosowaniem OZE (biomasa i energia 

słoneczna). Przebudowano kotłownię olejową na kotłownię opalaną biomasą o mocy 400 kW. 

Zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy min. 10,2 kWp z układem magazynowania 

energii o mocy 4,5 KWh. Ponadto zainstalowano kolektory słoneczne o powierzchni czynnej 

52,56 m2, wspomagające wytwarzanie ciepłej wody użytkowej dla budynków; 

• w ramach działania ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza z budynków użyteczności 

publicznej (kod działania DsOeZn) - zrealizowano zadanie pn.: „Przyłączenie do sieci 

ciepłowniczej węzłów cieplnych budynków Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. 

Kochanowskiego 10 i ul. Podchorążych 15”. Zlikwidowano kocioł gazowy o wydajności 90-127 

kW znajdujący się w budynku przy ul. Kochanowskiego 10 oraz kocioł gazowy o wydajności 320-

370 kW znajdujący się w budynku przy ul. Podchorążych 15. W ramach zadania dokonano 

przyłącza do sieci ciepłowniczej o długości wynoszącej 12 m dla budynku znajdującego się przy 

ul. Kochanowskiego 10 oraz 198 m dla budynku znajdującego się przy ul. Podchorążych 15. 

Łączna wartość zadania wyniosła: 52.468,11 zł i została w 100% sfinansowana z pożyczki 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 

• w ramach działania edukacja ekologiczna (kod działania DsEdEk) - w dniu 21.02.2020 r. w sali 

Transgranicznego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Jeleniej 

Górze Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Jeleniej 

Górze zorganizował „I Powiatowe Seminarium Ekologiczne”. Tematem przewodnim była 

likwidacja niskiej emisji oraz usuwanie azbestu na terenie powiatu. W seminarium licznie 

uczestniczyli przedstawiciele gmin powiatu oraz ościennych. Tematem przewodnim była 

likwidacja niskiej emisji oraz usuwanie azbestu na terenie Powiatu.  

Dodatkowo podczas obrad omówiono: 

• możliwości finansowania i zasady pozyskiwania 

funduszy na wymianę źródeł ciepła w roku 2020 

w ramach pozyskania grantu w programie 

pn. „Ograniczanie emisji zanieczyszczeń poprzez 

modernizację źródeł ciepła na obszarze 

Aglomeracji Jeleniogórskiej” - realizowanym 

na terenie następujących gmin Powiatu: Janowice 

Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Kowary, 

Podgórzyn, Piechowice, Stara Kamienica; 

• możliwości wsparcia finansowego przedsięwzięć 

w zakresie likwidacji niskiej emisji przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, 

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu; 

• możliwości i zasady aplikowania o środki na 

realizację przedsięwzięć dotyczących usuwania 

azbestu oraz warunki pozyskania wsparcia 

w formie dotacji lub pożyczki. 

Dalsze działania Powiatu w zakresie ochrony 

środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa oraz geologii w roku 2020 omówiono poniżej. 

Chronimy środowiska naturalne i jego zasoby 

W celu zapewnienia należytej ochrony środowiska na terenie Powiatu wystąpiono 

do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, wnioskując o objęcie wzmożoną 

kontrolą instalacji, które mają podstawowe znaczenie dla terenu Powiatu, a mianowicie oczyszczalni 

ścieków Orzeł w Mysłakowicach, oczyszczalni ścieków komunalnych w Szklarskiej Porębie oraz 

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Ściegnach-Kostrzycy na granicy gmin Podgórzyn 
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i Mysłakowice. Brak efektu prawidłowego działania tych instalacji stwarza ryzyko zagrożenia dla 

środowiska, a nawet ryzyka wystąpienia szkody w środowisku. 

Więcej drzew - czystsze powietrze 

Zapewniono obsługę ekwiwalentów za zalesienie w latach 2002-2003 gruntów na powierzchni 

58 ha oraz środki finansowe na wypłatę ekwiwalentów dla 12 właścicieli takich gruntów będących 

mieszkańcami Powiatu w wysokości 130 000,00 zł.  

W celu umożliwienia właścicielom lasów prywatnych właściwego prowadzenia gospodarki 

leśnej w roku minionym sporządzono dokumentację urządzeniową na powierzchni ponad 160 ha. 

W ramach zadania „Wykonanie inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu 

Państwa na powierzchni 164,32 ha” przeprowadzona została inwentaryzacja stanu lasu dla 450 

nieruchomości gruntowych z użytkiem leśnym. Zadanie wykonywane było dwuetapowo – polegało 

na pracach terenowych oraz opracowaniu dokumentacji opisowej wraz z wykonaniem map 

powierzchni objętych inwentaryzacją. Prace terenowe wykonywane były na obszarze gminy 

Podgórzyn obręby: Borowice, Głębock, Marczyce, Miłków, Podgórzyn, Przesieka, Sosnówka, 

Staniszów, Ścięgny, Zachełmie oraz z obszaru gminy Stara Kamienica obręb Kopaniec. Terytorialnie 

działki objęte inwentaryzacją znajdują się w zasięgu: - Nadleśnictwa Śnieżka w Kowarach – gmina 

Podgórzyn oraz Nadleśnictwa Szklarska Poręba – gmina Stara Kamienica. 

Dla wszystkich powierzchni, które podlegały pracom terenowym sporządzona została 

dokumentacja opisowa wyznaczająca zadania z zakresu gospodarki leśnej, a także dokumentacja 

graficzna w postaci map. Przeprowadzona inwentaryzacja pozwoli na prawidłowe prowadzanie zadań 

z zakresu gospodarki leśnej, a tym samym przyczynia się do prawidłowego kształtowania zasobów 

leśnych kraju. Koszt zadania wynosił 16 326,84 zł, w tym 6 645 zł ze środków z dotacji 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 

Powiat bez dzikich wysypisk 

Przedsiębiorców z terenu Powiatu prowadzących gospodarowanie odpadami poinformowano 

o zmianie przepisów o odpadach i wynikających z nich obowiązków. W celu zapobiegania 

pozostawiania odpadów w miejscach do tego nieprzystosowanych przeprowadzono 10 kontroli 

w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska u przedsiębiorców prowadzących 

gospodarowanie odpadami i 5 kontroli w zakresie realizacji programu usuwania azbestu z terenu 

Powiatu. 

Jednostki pływające 

W zakresie realizacji zadania organu uprawnionego do rejestracji jachtów i innych jednostek 

pływających o długości do 24 m Powiat przygotowywał się do wykonywania nowych obowiązków. 

Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zostali przeszkoleni w obsłudze 

systemu, zorganizowany został system poboru opłat i rozdziału dochodu zgodnie ze wskazaniem 

przepisów merytorycznych. Czynność rejestracji podlega opłacie publicznoprawnej, z której część, 

po pokryciu kosztów, stanowi dochód budżetu państwa. Rejestracja dokonywana jest w systemie 

teleinformatycznym REJA 24, który funkcjonuje od dnia 01 sierpnia 2020 r.  

Geologia 

Realizacja zadań geologicznych obejmuje m.in.:  

− uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy, 

− opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego gmin pod kątem ochrony 

kopalin i wód podziemnych oraz ewentualnej kolizji w przypadku lokalizacji inwestycji 

na terenach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, 

− zatwierdzanie projektów robót geologicznych oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 

i hydrogeologicznej ujęć wód podziemnych,  

− przyjmowanie projektów i dokumentacji dotyczącej instalacji pomp ciepła, 

− przyjmowanie zgłoszeń robót geologicznych. 
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Całorocznym monitoringiem objęto osuwiska występujące w pasie drogi powiatowej 

nr 2490D w miejscowości Siedlęcin, w ramach którego wykonywane są sesje pomiarowe 

obejmujące pomiary geodezyjne techniką GNSS oraz najnowocześniejszymi metodami skaningu 

laserowego. W 2020 roku przeprowadzono 3 sesje pomiarowe. Wyniki badań umożliwiają ocenę 

aktywności ruchów masowych występujących w zboczu, które przecina droga powiatowa. 

7.16. Obronność, porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli 

Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli 

W celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, Powiat realizuje 

zadania w obszarze obronności i zarządzania kryzysowego. Od kilku lat funkcjonuje w systemie 

całodobowym Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK), które z ramienia Starosty 

monitoruje sytuacje kryzysowe występujące w związku z działaniem sił natury oraz działaniami 

człowieka, a mającymi wpływ na mieszkańców powiatu. PCZK funkcjonuje w systemie 

całodobowym przez 7 dni w tygodniu. 

W przypadku ostrzeżeń meteorologicznych, hydrologicznych lub dotyczących jakości 

powietrza na stronie internetowej Powiatu oraz na portalu społecznościowym Facebook pojawiały się 

stosowne komunikaty, które przekazywane były również do właściwych jednostek (PSP, Policji), 

w tym mieszkańcom Powiatu poprzez aplikację Blisko. 

Organem opiniodawczo-doradczym Starosty w zakresie tych zadań jest Powiatowy Zespół 

Zarządzania Kryzysowego. Do zadań Zespołu należy:  

− ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo 

publiczne i prognozowanie tych zagrożeń,  

− przygotowanie propozycji działań i przedstawienie staroście wniosków dotyczących wykonania, 

zmiany lub zaniechania działań ujętych w powiatowym planie zarządzania kryzysowego,  

− przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami,  

− opiniowanie powiatowego planu zarządzania kryzysowego. 

W roku 2020 odbyło się wiele posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

w formie wideokonferencji, na których omawiano ówczesną sytuację epidemiologiczną oraz prawną. 

Ze względu na wprowadzenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 

epidemicznego a następnie stanu epidemii ćwiczenia służb, inspekcji i straży pod kr. „Piorun2020”, 

które miały odbyć się w czerwcu 2020 roku zostały odwołane. Celem ćwiczeń miało być sprawdzenie 

planów i procedur powiatowych służb odpowiedzianych za prowadzenie działań ratowniczych 

podczas zdarzeń w trudnodostępnym terenie górskim z udziałem wielu osób poszkodowanych. 

W zakresie zwierzchnictwa Starosty nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami 

oraz zadań określonych w ustawach dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

działa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Jeleniej Góry i Powiatu.  

W ramach realizacji zadania Rada Powiatu przyjęła sprawozdania: 

− z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze z informacją o stanie porządku 

i bezpieczeństwa publicznego na obszarze Powiatu Jeleniogórskiego za 2019 rok (uchwała 

nr XXI/137/2020 z dnia 29 września 2020 r.), 

− Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze o stanie bezpieczeństwa 

sanitarnego na terenie Powiatu Jeleniogórskiego za 2019 rok (uchwała nr XXI/138/2020 z dnia 

29 września 2020 r.), 

− Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Jeleniej Góry i Powiatu 

Jeleniogórskiego za 2019 rok, 

oraz informacje: 

− Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze w zakresie bezpieczeństwa 

obiektów i terenów znajdujących się na obszarze Powiatu Jeleniogórskiego za 2019 rok, 
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− Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jeleniej Górze o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego 

na terenie Powiatu Jeleniogórskiego za rok 2019.  

Realizacja projektu „Wzmocnienie wspólnego pogranicza w Rejonie Kotliny 

Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” 

Przez wzgląd na panującą w 2020 r. sytuację sanitarno-epidemiologiczną powodującą 

ograniczenia w możliwości realizacji przedsięwzięć przedłużono termin realizacji projektu: 

„Wzmocnienie wspólnego pogranicza w Rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich 

i Karkonoszy”, w ramach programu współpracy transgranicznej Republika Czeska – 

Rzeczpospolita Polska, oś priorytetowa 1: Wspólne zarządzanie ryzykiem. Podniesienie 

transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji 

nadzwyczajnych i kryzysowych, priorytet inwestycyjny: odnowienie bazy sprzętowej 

i wyposażenia”. Termin zakończenia projektu wyznaczono na dzień 31.12.2021 r.  

Ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa 

Powiat realizuje również zadania w obszarze ochrony przeciwpożarowej. Polegają one 

na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed 

pożarami, klęskami żywiołowymi lub innym miejscowymi zagrożeniami poprzez: 

− zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęsk żywiołowych lub innych 

miejscowych zagrożeń, 

− zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego 

zagrożenia, 

− prowadzenie działań ratowniczych, 

− prowadzenie analiz i opracowanie prognoz dotyczących pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych 

zagrożeń, 

− prowadzenie analizy sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze 

powiatu, 

− budowanie systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzących 

w skład krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego oraz służb, inspekcji i straży oraz innych 

podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu, 

− organizowanie systemu łączności alarmowania i współdziałania między podmiotami 

uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu. 

Do zakresu zadań Powiatu w sferze ochrony przeciwpożarowej należy również określanie 

zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, koordynacja jego funkcjonowania i kontrola 

wykonywania wynikających z niego zadań, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia 

lub środowiska kierowanie tym systemem na obszarze powiatu.  

W zakresie zwierzchnictwa Starosty nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz 

zadań określonych w ustawach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpowodziowej 

Powiatu Rada Powiatu przyjęła: 

− ocenę stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu jeleniogórskiego za rok 2019 

(uchwała nr XXI/140/2020 z dnia 29 września 2020 r.), 

− Informacja Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 

dotycząca funkcjonowania jednostek OSP na obszarze powiatu w 2019 roku.  

− informację Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze o stanie 

bezpieczeństwa pożarowego i realizacji zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 

w Jeleniej Górze w 2019 roku (uchwała nr XXI/136/2020 z dnia 29 września 2020 r.). 

W sferze ochrony przeciwpowodziowej do zadań Powiatu należy utrzymanie i wyposażenie 

Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego mieszczącego się przy ul. Podchorążych 15. 

Magazyn zawiera sprzęt służący do wspomagania akcji przeciwpowodziowych, przeciwpożarowych 

oraz w celu zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom dla życia, zdrowia ludzi oraz 
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środowiska. W magazynie znajdują się m.in. worki na piasek, plandeki, folie, pilarka spalinowa, 

przecinarka, latarki. 

W 2020 roku Powiat koordynował: 

• zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 

w Jeleniej Górze. Celem inwestycji był zakup samochodu operacyjnego do udziału 

w działaniach ratowniczych. Zakupu dokonano ze środków budżetów miast i gmin oraz Powiatu. 

Wysokość udzielonych dotacji: 

− Gmina Jeżów Sudecki - 8.000,00 zł 

− Gmina Janowice Wielkie - 8.000,00 zł 

− Gmina Mysłakowice - 10.000,00 zł 

− Gmina Podgórzyn - 25.000,00 zł 

− Gmina Stara Kamienica - 15.000,00 zł 

− Miasto Karpacz - 15.000,00 zł 

− Miasto Szklarska Poręba - 8.000,00 zł 

− Miasto Piechowice - 8.000,00 zł 

− Powiat - 6.665,01 zł 

Samochód został przekazany Komendzie 

Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, zgodnie z umową darowizny nr 70/2020 

z dnia 15 kwietnia 2020 roku. Wartość zadania to 103.650,01 zł.  

• zakup symulatorów pożarowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 

w Jeleniej Górze. Celem inwestycji jest edukacja ekologiczna mieszkańców Powiatu w zakresie 

zapobiegania pożarom, ograniczenia emisji gazów do atmosfery oraz zagrożeń dla przyrody oraz 

zakup broszur edukacyjnych z zakresu edukacji ekologicznej. Działania są zaplanowane 

w ramach realizacji poszczególnych zadań: 

− akcja/kampania edukacyjna, której celem jest upowszechnienie wiedzy z obszaru edukacji 

ekologicznej i przeciwpożarowej wśród szerokiego grona odbiorców (mieszkańców powiatu); 

akcja/kampania edukacyjna prowadzona będzie w trakcie imprez i wydarzeń organizowanych 

przez Starostwo Powiatowe oraz partnerów projektu (KPN i KM PSP),  

− warsztaty i szkolenia, których celem jest zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci 

i młodzieży z powiatu karkonoskiego, budzenie postaw proekologicznych oraz prezentacja 

zagrożeń pożarowych i zasad bezpieczeństwa pożarowego. 

Zestaw symulatorów obejmuje:  

Moduł domku jednorodzinnego: wykonany w skali 1:12, 

6 pomieszczeń na 3 kondygnacjach funkcją symulatora jest 

dynamiczna prezentacja zagrożeń pożarowych i innych 

niebezpiecznych zdarzeń jakie mogą mieć miejsce w domu.  

Moduł budynku użyteczności 

publicznej: wykonany w skali 

1:24, 10 pomieszczeń na 3 

kondygnacjach – demonstracja zagrożeń pożarowych i ekologicznych 

w przestrzeni publicznej. 

Moduł las i jezioro: wykonany 

w skali 1:87, makieta 

interaktywna wypoczynku nad 

wodą i w lesie – edukacja 

mieszkańców w zakresie 

bezpiecznego zachowania się na akwenach wodnych oraz 

w lesie.  
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Wartość całkowita zadania to 149.038,50 zł, z tego 134.134,65 zł dotacja z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 

Działania Powiatu w czasie trwania epidemii COVID-19 – współpraca ze służbami, inspekcjami. 

W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 

epidemicznego, a następnie stanu epidemii w związku z zakażeniami 

wirusem SARS-CoV-2 Powiat w 2020 roku podejmował szereg 

działań, do których można zaliczyć: 

• organizację kwarantanny zbiorowej w związku z poleceniem 

Wojewody Dolnośląskiego w siedzibie Domu Wczasów 

Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie; 

• zapewnienie posiłków dla ludzi oczekujących na przejazd przez 

granicę w miejscowości Jakuszyce; 

• pomoc służbom na granicy w Jakuszycach oraz Przełęczy Okraj 

(zapewnienie posiłków, podestów, dostarczenie energii 

elektrycznej); 

• koordynację działań na obszarze Powiatu związanych z zakupem 

środków do dezynfekcji i ochrony osobistej z przeznaczeniem 

dla gmin Powiatu oraz jednostek podległych, w szczególności 

domów pomocy społecznej, PUP, PCPR, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Domu 

Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia, a także Straży Granicznej oraz Policji. W kwietniu 

2020 r. firma Jelenia Plast przekazała przyłbice, które trafiły do powiatowych domów pomocy 

społecznej; 

• koordynację pomocy zewnętrznej, m.in. akcje zbierania środków ochrony osobistej oraz płynów 

do dezynfekcji dla szpitala w Jeleniej Górze i Kowarach;  

• przekazanie żywności dla służb ratowniczych, wojska oraz Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego; 

• przekazanie kuchenki mikrofalowej do punktu obsługi na przejściu granicznym w Jakuszycach; 

• działania promocyjne dotyczące codziennych komunikatów na profilu Facebook Powiatu, 

najważniejsze informacje zamieszczane w aplikacji BLISKO, codzienna komunikacja 

z mieszkańcami oraz odpowiedzi na pytania z zakresu panującej sytuacji sanitarno-

epidemiologicznej. Od 18 marca uruchomienie akcji „Zostań wolontariuszem” - udział 

we  wsparciu osobom starszym i samotnym; 

• organizację bezpłatnej pomocy psychologicznej 

w dobie pandemii oraz nieodpłatnej pomocy prawnej; 

• organizację akcji „Nie kłam medyka” – promowanie 

wspólnego bezpieczeństwa pacjentów i medyków 

w czasie epidemii; 

• pomoc radnych Powiatu przekazana Pogotowiu 

Ratunkowemu w Jeleniej Górze, poprzez zakup 

ozonatorów powietrza do walki z COVID-19. 

W lipcu 2020 roku Powiat otrzymał ogromne wsparcie od Starosty Regionu Miast Aachen 

Dr. Tima Grüttemeiera w postaci 2 000 maseczek chirurgicznych, 200 masek ochronnych FFP2 

i 1 800 rękawiczek ochronnych. W listopadzie 2020 r. Powiat otrzymał również darowiznę z Regionu 

Miast Aachen w postaci 2 000 maseczek chirurgicznych, 400 masek ochronnych FFP2 i 5 000 

rękawiczek ochronnych, 100 gogli ochronnych, 4 000 maseczek jednorazowych. 

7.17. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy 

Do zadań Powiatu należy również przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego 

rynku pracy. Zadania te wykonywane są przez Powiatowy Urząd Pracy, który świadczy usługi rynku 

pracy dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców.  
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Powiatowa tarcza antykryzysowa 

Epidemia wywołana zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium RP zdestabilizowała 

rynek pracy. W 2020 roku rząd przygotował pakiet rozwiązań zwanych Tarczą Antykryzysową. 

Realizowane w ramach tarczy działania polegały m.in. na ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwa 

pracowników oraz finansowaniu przedsiębiorców. Powiatowy Urząd Pracy realizował w 2020 roku 

sześć instrumentów z zakresu Tarczy Antykryzysowej. 

1) Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie 

społeczne należnych od tych wynagrodzeń – art. 15zzb 

To instrument adresowany do mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. 

Warunkiem uzyskania wsparcia było wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumianych jako 

zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym. Do Urzędu 

w 2020 r. wpłynęły 834 wnioski. Na dofinansowanie wydatkowano łącznie 15.255.136,14 zł. 

2) Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – art. 15z 

Beneficjentami są przedsiębiorcy będący osobą fizyczną, prowadzący działalność 

gospodarczą i niezatrudniający pracowników. Warunkiem uzyskania wsparcia było wykazanie 

spadku obrotów gospodarczych, rozumianych jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług 

w ujęciu ilościowym lub wartościowym. Do Urzędu w 2020 r. wpłynęło 1388 wniosków. 

Na dofinansowanie wydatkowano łącznie 7.770.100,00 zł. 

3) Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorstw – art. 15zzd 

To pomoc, której celem jest pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej. Jest adresowana do mikroprzedsiębiorców, którzy spełnili warunki uprawniające do 

uzyskania pomocy, z których najważniejszym było prowadzenie działalności gospodarczej przed 

dniem 01.04.2020 r. Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu pod warunkiem prowadzenia 

działalności przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. 

4) Niskooprocentowana pożyczka dla organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy – art. 15zzda 

Pomoc ta obowiązuje od dnia 24 czerwca 2020 r. i jej celem jest pokrycie bieżących kosztów 

prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej. Jest adresowana do organizacji 

pozarządowych, które prowadziły działalność przed dniem 01.04.2020 r. Pożyczka wraz 

z odsetkami podlega umorzeniu pod warunkiem prowadzenia działalności przez okres 3 miesięcy 

od dnia jej udzielenia.  

W 2020 roku do Urzędu wpłynęło łącznie 8399 wniosków o udzielenie w/w pożyczek. 

Na te formy wsparcia wydatkowano łącznie 41.852.704,29 zł. 

5) Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych 

wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub 

podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie – art. 15zze 

Wsparcie zaadresowano również do organizacji pozarządowych. Warunkiem uzyskania 

pomocy jest wykazanie spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia 

COVID-19. 

6) Dofinansowanie kościelnym osobom prawnym oraz ich jednostkom organizacyjnym części 

kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek 

na ubezpieczenia społeczne – art. 15zze2 

Wsparcie, wprowadzone od dnia 24 czerwca 2020 r., przysługuje kościelnej osobie prawnej 

działającej na podstawie przepisów stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 

Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach 

wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej.  
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Do Urzędu w 2020 r. na obie formy dofinansowania części kosztów wynagrodzeń wpłynęło 

łącznie 12 wniosków, w tym 8 rozpatrzono pozytywnie. W tym zakresie wydatkowano łącznie 

341.231,18 zł. 

Zestawienie środków Funduszu Pracy przyznanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej i wydatkowanych na finansowanie działań wywołanych COVID-19 (zł) w 2020 

roku przedstawia poniższa tabela. 

Lp. Wyszczególnienie Wysokość (zł) 

1 
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia 

społeczne należnych od tych wynagrodzeń - art. 15zzb 
15.255.136,14 

2 Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – art. 15zzc 7.770.100,00 

3 Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorstw - art. 15zzd  
41.852.704,29 

4 Niskoprocentowa pożyczka dla organizacji pozarządowych - art. 15zzda 

4 

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń 

składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - art. 15zze 
341.231,18 

5 

Dofinansowanie kościelnym osobom prawnym oraz ich jednostkom organizacyjnym części 

kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na 

ubezpieczenia społeczne - art. 15zze2 

Ogółem  65.219.171,61 

Źródło: opracowanie własne 

Ponadto w 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy realizował również wykonywane 

dotychczasowe, ustawowe zadania Powiatu z zakresu usług rynku pracy, które realizowane 

są zgodnie z obowiązującymi standardami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu 

i sposobów prowadzenia usług rynku pracy. Usługi świadczone osobom bezrobotnym 

i poszukującym pracy mają na celu pomóc im w poruszaniu się po rynku pracy, we właściwym 

określeniu kompetencji oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, a pracodawcom 

w pozyskaniu właściwych pracowników.  

Podstawowymi usługami rynku pracy są: 

• pośrednictwo pracy, 

• poradnictwo zawodowe, 

• organizacja szkoleń.  

Urząd świadczy usługi bezpłatnie, bez zbędnej zwłoki, w sposób który wyklucza jakąkolwiek 

dyskryminację oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb, gwarantujący równy dostęp i równe 

traktowanie. 

❖ Pośrednictwo pracy 

Pośrednictwo pracy jest jedną z podstawowych usług rynku pracy. Polega w szczególności na 

udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia 

poprzez udzielanie informacji o aktualnej sytuacji oraz przewidywanych zmianach na lokalnym 

rynku pracy, inicjowaniu i organizowaniu kontaktów osób bezrobotnych i poszukujących pracy 

z pracodawcami. To również współpraca z pracodawcami, polegająca na pozyskaniu pracowników 

o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych oraz udzielaniu im informacji o kandydatach do 

pracy w związku ze zgłoszoną ofertą pracy. Pośrednictwo pracy dla osób bezrobotnych 

i poszukujących pracy realizowane jest zgodnie z zasadami dostępności usług pośrednictwa pracy, 

dobrowolności korzystania z usług, równości w dostępie do usługi pośrednictwa pracy oraz 

jawności zgłaszanych ofert pracy.  

W ramach usługi urzędy pracy realizują szereg zadań na rzecz swoich klientów – 

bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców. Najważniejszymi działaniami jest 

pozyskiwanie od pracodawców ofert pracy, które następnie upowszechniane są do publicznej 

wiadomości w siedzibach urzędów i w Centralnej Bazie Ofert Pracy, a także poprzez inne środki 

masowego przekazu. Przyjęcie oferty pracy i jej upowszechnienie wiąże się z koniecznością 

zapewnienia przez urząd odpowiedniego kandydata na zgłoszone miejsce pracy. Pracownicy urzędu 
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realizujący zadania w ramach usługi udzielają pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy 

w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia poprzez przekazywanie informacji o ofertach pracy 

i kierowanie ich do pracodawców na rozmowę kwalifikacyjną, jednocześnie udzielając pomocy 

pracodawcom w pozyskaniu odpowiednich pracowników kierując osoby, które najlepiej spełniają 

wymagania zgłoszone w ofercie pracy. 

Oferty pracy 

W 2020 roku, Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze posiadał w dyspozycji 3 935 wolnych 

miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, zgłoszonych przez podmioty gospodarki narodowej, 

działające w Jeleniej Górze oraz Powiecie, z czego: 

− z Powiatu 2 120 miejsca pracy, w tym 182 miejsc subsydiowanych, 

− z Jeleniej Góry 1 815 miejsc pracy, w tym 344 miejsca subsydiowane. 

W zasobie tym dominowały oferty zgłoszone przez pracodawców z Powiatu stanowiąc 53,9% 

wszystkich ofert. Poniższa tabela przedstawia liczbę miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. 

Liczba ogółem 
2019 r. 

2020 r. 

PUP ogółem  Powiat Jelenia Góra 

4 665 3 935 2 120 1 815 

oferty niesubsydiowane 3 831 3 409 1 938 1 471 

oferty subsydiowane 834 526 182 344 

w tym oferty między innymi na: 

staże 232 101 23 78 

prace społecznie użyteczne 299 231 75 156 

Źródło: opracowanie własne 

Spośród wszystkich ofert wpływających do urzędu w 2020 r., aż 86,6% stanowiły miejsca 

pracy niefinansowane przez urząd. Z pozyskanych 3 603 ofert, 137 to miejsca pracy zgłoszone 

z sektora publicznego.  

Spośród wszystkich ofert, które wpłynęły do PUP, aż 2 948 miejsc pracy, od 195 

pracodawców, było złożonych w związku z informacją Starosty na temat możliwości zaspokojenia 

potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, w tym: 

• z Powiatu 114 pracodawców, 

• z Jeleniej Góry 81 pracodawców. 

Skierowania do pracy i miejsc aktywizacji zawodowej 

Ogółem w analizowanym okresie doradcy klienta wydali 846 skierowań do pracy i miejsc 

aktywizacji zawodowej, w tym: 

• 324 bezrobotnym z Powiatu, 

• 522 bezrobotnym z Jeleniej Góry. 

Poniższa tabela przedstawia liczbę wydanych skierowań do pracy i miejsc aktywizacji 

zawodowej w latach 2019-2020. 

Rok/ rodzaj skierowania PUP ogółem Powiat Jelenia Góra 

2019  1 523 554 969 

2020, w tym: 846 324 522 

do pracy 524 212 312 

na staż 111 37 74 

do prac społecznie użytecznych 211 75 136 

Źródło: opracowanie własne 

Podjęcia pracy 

Od stycznia do grudnia 2020 roku, z powodu podjęcia pracy, wyłączono z ewidencji urzędu 

1 761 bezrobotnych. To o 266 osób mniej niż w 2019 roku. Poniższa tabela prezentuje liczbę 
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bezrobotnych wyłączonych z ewidencji urzędu w latach 2019-2020 z podziałem na rodzaj 

aktywności. 

Rodzaj aktywności zawodowej 2019 r.  
2020 r. 

PUP Ogółem Powiat  Jelenia Góra 

Liczba bezrobotnych, w tym: 2 027 1 761 832 929 

praca niesubsydiowana 1 601 1 477 689 788 

w tym praca sezonowa 514 527 243 284 

praca subsydiowana 426 284 143 141 

w
 t

ym
 m

ię
d

zy
 i

n
n

ym
i:

 

roboty publiczne 6 11 4 7 

prace interwencyjne 48 32 28 4 

w ramach bonu na zasiedlenie 64 2 1 1 

podjęcie działalności gospodarczej 139 93 43 50 

w ramach refundacji kosztów zatrudnienia 149 113 54 59 

Źródło: opracowanie własne 

Pośrednictwo EURES 

EURES wspiera mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym 

i transgranicznym, ma ułatwić pracownikom korzystanie z ofert pracy pochodzących z całego 

UE/EOG, a także pomóc pracodawcom poszukującym pracowników z innego kraju. Usługi EURES 

są ogólnodostępne, bezpłatne i skierowane do osób poszukujących pracy, zainteresowanych 

wyjazdem do innego kraju w celach podjęcia pracy oraz do pracodawców, którzy chcą prowadzić 

rekrutację pracowników z zagranicy. EURES odgrywa ważną rolę w regionach transgranicznych - 

obszarach, gdzie występuje zjawisko pracy transgranicznej. Współpraca transgraniczna jest 

szczególnym przypadkiem współpracy międzynarodowej, której charakterystycznymi cechami są 

sąsiedzkość kontaktów oraz lokalny/regionalny poziom współdziałania. Współpraca przekłada się na 

wspólnie podjęte działania mające na celu umocnienie i dalszy rozwój sąsiedzkich kontaktów między 

instytucjami zewnętrznymi.  

Transgraniczne partnerstwa EURES świadczą usługi na rzecz informowania i koordynowania 

mobilności pracowników w regionach przygranicznych.  

Celem sieci EURES jest świadczenie usług na rzecz pracowników i pracodawców oraz 

wszystkich obywateli chcących skorzystać z zasady swobodnego przepływu osób. Obejmuje to trzy 

rodzaje usług: informowanie, doradzanie i rekrutacja/znalezienie zatrudnienia. Usługi 

te realizowano w ramach:  

• współpracy urzędu pracy z instytucjami zewnętrznymi, 

• współpracy z pracodawcami, 

• indywidualnych i grupowych kontaktów pośrednika pracy-doradcy klienta indywidualnego 

z bezrobotnymi i poszukującymi pracy, zainteresowanymi podjęciem pracy sezonowej lub stałej 

poza granicami kraju. 

Zestawienie poszczególnych form usługi EURES 

Wyszczególnienie 
2019 r. 2020 r. 

PUP ogółem Powiat PUP ogółem 

Kontakty z instytucjami zewnętrznymi np. Agencjami 

Zatrudnienia, Gminnymi Centrami Informacji, OHP 
26 0 11 

Informacje udzielane bezrobotnym, w tym: 660 38 143 

informacje ogólne udzielane na temat EURES 582 37 126 

liczba bezrobotnych poszukujących konkretnej pracy 74 1 15 

pozostałe osoby pytające o inne informacje dotyczące EURES 4 0 2 

Źródło: opracowanie własne 

Zadania EURES realizowane były w Powiatowym Urzędzie Pracy również poprzez 

organizowanie dnia doradczego przy współpracy z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy. 
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Zorganizowano „Polsko-Niemiecki Dzień Doradczy” z klientami zainteresowanymi pracą poza 

granicami kraju – w spotkaniu udział wzięło 8 osób. Dzień doradczy prowadzony był przez doradcę 

EURES z zagranicy, który udzielał zainteresowanym osobom informacji na temat aktualnych ofert 

pracy w Niemczech oraz warunkach życia i pracy w tym kraju. 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, w tut. Urzędzie nie organizowano dni doradczych 

w pozostałych kwartałach 2020 r., co skutkowało znacznym zmniejszeniem liczby osób bezrobotnych 

i poszukujących pracy pytających o usługę EURES i oferty pracy EURES na terenie UE/EOG, 

w porównaniu z rokiem 2019. Zamknięcie granic i bieżące ograniczenia w poszczególnych krajach 

unijnych spowodowały brak możliwości wjazdu przez osoby zainteresowane i tym samym 

poszukiwania pracy.  

Od połowy czerwca 2020 r. zgodnie z rekomendacjami Komisji Europejskiej państwa 

członkowskie UE/EOG, w tym Polska otworzyły granice państwowe dla obywateli państw 

członkowskich UE/ EOG. Departament Rynku Pracy w MRPiPS w dniu 29 czerwca 2020 r. zalecił 

ponowne uruchomienie unijnego pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES w odniesieniu 

do zagranicznych i krajowych ofert pracy. Wskazano również rekomendację dotyczącą dodatkowych 

informacji odnośnie do ewentualnych wymagań przez pracodawców związanych z podjęciem 

zatrudnienia w warunkach epidemii i tym samym warunków wjazdu na terytorium państwa unijnego. 

❖ Poradnictwo zawodowe 

Udział bezrobotnych w różnych formach poradnictwa zawodowego 

Forma działania 

Liczba bezrobotnych w 2020 r. w Powiecie 

Ogółem Ogółem 
w tym do 30 roku 

życia 

Porady indywidualne 
liczba wizyt w ramach porady indywidualnej  820 482 24 

liczba osób w ramach porady indywidualnej 763 452 23 

Poradnictwo grupowe 93 41 32 

Indywidualna informacja zawodowa 1 406 888 11 

Grupowa informacja zawodowa 66 33 32 

Źródło: opracowanie własne 

Szkolenia 

W 2020 roku, w zakresie uzupełniania kwalifikacji, pomocą zostało objętych 24 osoby 

bezrobotne, w tym: 

• z Powiatu 11 osób, 

• z Jeleniej Góry 13 osób. 

W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku, 681 bezrobotnych rozpoczęło programy 

realizowane w ramach promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji 

zawodowej, w tym 197 osób otrzymało dodatek aktywizacyjny z tytułu podjęcia zatrudnienia 

z własnej inicjatywy.  

Ponadto 150 osób kontynuowało programy rozpoczęte we wcześniejszym okresie, w tym 

37 osób pobierało dodatki aktywizacyjne przyznane w 2019 r. 

W 2020 roku aktywnymi działaniami objęto ogółem 831 osób, w tym: 

• z Powiatu 365 osób, 

• z Jeleniej Góry 466 osób. 

 



 

Liczba osób biorących udział w programach na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2020 roku 

Wyszczególnienie PUP 
w tym: Osoby aktywizowane w2020 r. 

Osoby uczestniczące w aktywnych 

formach przeciwdziałania bezrobociu 

w dniu 31.12.2019 r. oraz rotacje 

w doposażeniach w 2020 r. 

Jelenia Góra Powiat  PUP Jelenia Góra Powiat  PUP Jelenia Góra Powiat  

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

Roboty publiczne 17 11 6 11 7 4 6 4 2 

Prace interwencyjne 56 15 41 32 4 28 24 11 13 

Rozpoczęcie stażu 86 57 29 69 43 26 17 14 3 

Rozpoczęcie szkolenia 24 13 11 24 13 11 0 0 0 

Podjęcie działalności gospodarczej 91 49 42 91 49 42 0 0 0 

Podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub 

doposażenia stanowiska pracy FP 
113 59 54 58 25 33 55 34 21 

Podjęcie pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub 

doposażenia stanowiska pracy PFRON 
2 0 2 1 0 1 1 0 1 

Podjęcie działalności gospodarczej poza miejscem zamieszkania 

w ramach bonu na zasiedlenie 
2 1 1 2 1 1 0 0 0 

Podjęcie pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na 

zasiedlenie 
24 15 9 24 15 9 0 0 0 

Podjęcie pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za 

zatrudnionego bezrobotnego powyżej 50 roku życia 
19 10 9 9 6 3 10 4 6 

Rozpoczęcie prac społecznie użytecznych 159 97 62 159 97 62 0 0 0 

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem w wieku do lat 6 lub 

osobą zależną 
4 3 1 4 3 1 0 0 0 

Razem 597 330 267 484 263 221 113 67 46 

Dodatek aktywizacyjny (środki nielimitowane) 234 136 98 197 113 84 37 23 14 

Łącznie 831 466 365 681 376 305 150 90 60 

Źródło: opracowanie własne 
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Krajowy Fundusz Szkoleniowy  

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy, przeznaczoną 

na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego 

z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem tych działań jest zapobieganie utraty zatrudnienia 

przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającego się 

lokalnego rynku pracy.  

Środki w ramach KFS przyznawane są na wniosek pracodawcy.  

Pracodawcy zainteresowani uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia 

ustawicznego pracowników i pracodawcy składają wniosek w powiatowym urzędzie pracy 

właściwym ze względu na jego siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności. Środki z KFS 

stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. 

W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy posiadał środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

w wysokości 400.000,00 zł, które w całości przeznaczono na wsparcie kształcenia ustawicznego 

pracodawców i pracowników, zgodnie z priorytetami Ministra Rodziny Pracy i Polityki 

Społecznej (4 826,40 zł wykorzystano na promocję Krajowego Funduszu Szkoleniowego). 

W analizowanym okresie wpłynęło 82 wnioski o przyznanie środków KFS na finansowanie 

działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników. Pozytywnie rozpatrzono 38 wniosków, 

43 wnioski pozostały bez rozpatrzenia, a 1 wniosek został rozpatrzony negatywnie.  

Do końca 2020 r. podpisano 32 umowy z 30 pracodawcami z czego: 

• 7 pracodawców z Powiatu, 

• 23 pracodawców z Jeleniej Góry. 

Ogółem w okresie 2020 roku wsparciem w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

objęto 104 osoby, w tym: 

• 30 osób z Powiatu, 

• 74 osoby z Jeleniej Góry. 

Powierzanie pracy cudzoziemcom 

Kolejnym obszarem działalności PUP jest obsługa pracodawców w zakresie zatrudniania 

cudzoziemców jako odpowiedź rynku pracy na zapotrzebowanie zgłaszane przez rynek pracy, 

wynikające z braku zaspokojenia możliwości kadrowych przez rodzimych pracowników. 

Obowiązujące od 01 stycznia 2018 r. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 07.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2345) w sprawie wydawania zezwolenia na 

pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 

do ewidencji oświadczeń uregulowało między innymi tryb wydawania zezwoleń na pracę 

sezonową oraz przyjmowania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. 

 

W 2020 roku złożono 1363 oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi w Powiecie. 

Zestawienie liczby oświadczeń w latach 2018-2020 przedstawiono poniżej. 

2018 2019 2020 

1 817 2 004 1 363 
 

40
58

96

Liczba złożonych wniosków o zezwolenie na 
pracę sezonową

2018 2019 2020
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Programy realizowane przez PUP w Jeleniej Górze ze środków Funduszu Pracy i Unii 

Europejskiej w 2020 roku 

1. Programy dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

❖ PO WER 

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie jeleniogórskim (V)” w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020), Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla 

wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku 

pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób poniżej 30 roku życia 

pozostających bez pracy w powiecie jeleniogórskim i mieście Jelenia Góra. Zaplanowano 

wsparcie 347 osób bezrobotnych, w tym w 2020 roku 164 osób bezrobotnych, w wieku od 18 

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

w szczególności osób bez pracy, które należą do kategorii NEET (są to osoby bezrobotne, które 

nie uczą się w systemie stacjonarnym oraz nie brały udziału w ostatnich 4 tygodniach przed 

przystąpieniem do projektu w szkoleniach finansowanych ze środków publicznych).  

Projekt kierowany jest przede wszystkim do osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji 

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

kwalifikacjach i jest realizowany zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.  

Ponadto projekt jest również skierowany do podmiotów i osób objętych wsparciem 

w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 i w ramach tego 

działania zaplanowano wsparcie dla 120 firm i 422 osób. 

W ramach projektu realizowane były następujące formy wsparcia: 

• poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy – skorzystało 138 osób, 

• staże – skorzystało 43 osób, 

• szkolenia – skorzystało 7 osób, 

• prace interwencyjne – skorzystało 6 osób, 

• bon na zasiedlenie – skorzystało 25 osób,  

• refundowanie pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla 

skierowanych bezrobotnych – skorzystało 29 osób, 

• dotacje na podjęcie działalności gospodarczej – skorzystało 28 osób, 

• dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek 

na ubezpieczenie społeczne – skorzystały 243 podmioty dla 581 pracowników, 

• dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców 

samozatrudnionych – skorzystało 88 osób. 

Wartość projektu wynosiła 7.050.390,72 zł w tym 2 532 000,00 zł - wsparcie w zakresie 

zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. 

Wydano 1 628 326,27 zł – działania aktywizacyjne oraz 2 531 792,08 zł - wsparcie 

w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. 

❖ RPO WD 

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze w latach 2020-2021 realizuje 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 2020-2021”.  

Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 
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Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób od 30 roku życia 

pozostających bez pracy w powiecie jeleniogórskim i mieście Jelenia Góra. 

W ramach projektu zaplanowano objęcie wsparciem 299 osób bezrobotnych, w tym w 2020 

roku 117 osób bezrobotnych po 30 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 

w Jeleniej Górze, kwalifikujących się do udziału w projekcie, zwłaszcza znajdujące się 

w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, osoby 

z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, 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 mają osoby zamieszkałe na obszarach objętych 

rewitalizacją - zgodnie z kryterium dostępu projektu.  

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. 

Ponadto projekt jest również skierowany do podmiotów i osób objętych wsparciem 

w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 i w ramach tego 

wsparcia zaplanowano wsparcie dla 400 firm i 422 osób. 

W ramach projektu realizowane były następujące formy wsparcia: 

• poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy – skorzystały 124 osoby, 

• staże – skorzystało 13 osób, 

• dotacje na podjęcie działalności gospodarczej – skorzystało 65 osób, 

• prace interwencyjne – skorzystały 23 osoby, 

• refundowanie pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla 

skierowanych bezrobotnych – skorzystały 23 osoby. 

• dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek 

na ubezpieczenie społeczne – skorzystały 192 podmioty dla 1140 pracowników, 

• dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców 

samozatrudnionych – skorzystały 234 osoby. 

Wartość projektu wynosiła 10.108.171,79 zł w tym 5 486 000,00 zł - wsparcie w zakresie 

zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. 

Wydano 1 904 346,85 zł – działania aktywizacyjne oraz 5 485 974,76 zł - wsparcie 

w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. 

2. Programy specjalne 

„Powrót do aktywności”  

Program „Powrót do aktywności”, adresowany był do niepełnosprawnych osób 

bezrobotnych oraz bezrobotnych, którzy sprawowali opiekę nad osobą zależną, w szczególności 

niepełnosprawną. Czas realizacji zaplanowano na okres 01.09.2020 r. – 30.09.2021 r. 

Do końca 2020 roku zaktywizowano osoby bezrobotne poprzez: 

• poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy – 3 osoby, 

• dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wieku +50 – 2 osoby,  

• refundację doposażenia lub wyposażenia 1 stanowisko pracy. 

Wartość projektu to 126.000,00 zł, w tym 67.500,00 zł z rezerwy ministra. 

„Chcesz być niezależny - pracuj”  

Program „Chcesz być niezależny - pracuj” skierowany był do bezrobotnych z regionów 

wysokiego bezrobocia - mieszkańców Powiatu. Czas realizacji zaplanowano na okres 

01.08.2020 r. – 31.12.2020 r. 

Do końca 2020 roku zaktywizowano 6 osób poprzez: 
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• poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy – 6 osób, 

• bon na zasiedlenie – 3 osoby,  

• refundację doposażenia lub wyposażenia 3 stanowiska pracy. 

Wartość projektu to 85.500,00 zł z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  

„Na nowo aktywni” 

Program „Na nowo aktywni” skierowany był do bezrobotnych w wieku 50 lat i powyżej. 

Czas realizacji zaplanowano na okres 01.09.2020 r. – 30.09.2021 r. 

Do końca 2020 roku zaktywizowano 5 osób poprzez: 

• poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy – 5 osób, 

• dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wieku +50 – 2 osoby,  

• refundację doposażenia lub wyposażenia 3 stanowiska pracy. 

Wartość projektu to 138.000,00 zł, w tym 79.500,00 zł z rezerwy ministra. 

Struktura bezrobotnych 

Liczba bezrobotnych 

Według stanu na 31 grudnia 2020 r., w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej 

Górze, w porównaniu do grudnia 2019 r., zarejestrowanych było o 796 osób więcej, spośród 

których: 

• z Powiatu więcej o 351 osób, 

• z Jeleniej Góry więcej o 445 osób. 

Rok 

Liczba bezrobotnych Dynamika 31.12.2019 = 100 % 

ogółem 
w tym z prawem 

do zasiłku 
ogółem z prawem do zasiłku 

Powiat 

31.12.2019 r. 1 594 145 100,00% 100,00% 

31.12.2020 r. 1 945 313 122,0% 215,9% 

Jelenia Góra 

31.12.2019 r. 1 096 164 100,00% 100,00% 

31.12.2020 r. 1 541 260 140,6% 158,5% 

Łącznie 2019 2 690 309 100,00% 100,00% 

Łącznie 2020 3 486 573 129,6% 185,4% 

Na koniec grudnia 2020 roku, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze, 

zarejestrowanych było 3.486 bezrobotnych, w tym 1.736 kobiety. Prawo do zasiłku posiadało 

tylko 573 bezrobotnych, tj. 16,4% ogółu osób zarejestrowanych.  

Wśród zarejestrowanych były: 

• 1.945 osób z Powiatu, 

• 1.541 osób z Jeleniej Góry. 

Struktura bezrobocia w Powiecie w latach 2019-2020 

Wyszczególnienie 
Liczba 

bezrobotnych 

w tym: 

Kobiety 
poprzednio 

pracujący 

zwolnieni z przyczyn 

dot. zakładu pracy 

dotychczas 

niepracujący 

2019 rok 

Powiat 1 594 789 1 476 77 118 

Ogółem PUP 2 690 1 354 2 492 129 198 

2020 rok 

Powiat 1945 949 1781 110 164 

Ogółem PUP 3486 1736 1387 206 299 
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Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

Wyszczególnienie 
2019 r.  

Ogółem  

2020 r. 

Ogółem  Powiat 

Liczba bezrobotnych, w tym: 2 690 3 486 1 945 

osoby bezrobotne w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2 258 2 825 1 626 

bezrobotni do 30 r.ż. 422 676 352 

bezrobotni powyżej 50 r.ż. 956 1 081 616 

długotrwale bezrobotni 1 385 1 657 1 054 

korzystający ze świadczeń pomocy społecznej 586 588 369 

posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. 504 579 315 

posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne 

do 18 roku życia 
16 11 3 

niepełnosprawni 195 246 95 

Stopa bezrobocia 

Stopa bezrobocia, wyrażająca relację liczby zarejestrowanych bezrobotnych do ogółu 

ludności cywilnej czynnej zawodowo, umożliwia porównywanie zmian na rynku pracy. Według 

danych Głównego Urzędu Statystycznego, stopa bezrobocia na koniec grudnia 2020 roku 

wynosiła:  

• w kraju 6,2%,  

• w Województwie Dolnośląskim 5,6%, 

• w Powiecie 9,9%, 

• w Jeleniej Górze 4,5%. 

Rok 
kraj 

Województwo 

Dolnośląskie 
Powiat Jelenia Góra 

% 

2015 9,7 8,5 12,9 5,7 

2016 8,2 7,2 11,4 4,6 

2017 6,6 5,7 9,2 3,6 

2018 5,8 5,2 8,9 3,6 

2019 5,2 4,6 8,1 3,2 

2020 6,2 5,6 9,9 4,5 

36

79

4

27

65

1

53

87

0

b e z r o b o t n i  d o  3 0  r . ż .  b e z r o b o t n i  p o wyż e j  5 0  r . ż . d ł u g o t r wa l e  b e z r o b o t n i

Liczba osób bezrobotnych w Powiecie z prawem 
do zasiłku w latach 2018 -2020 

2018 r. 2019 r. 2020 r.
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Środki Funduszu Pracy przyznane na finansowanie programów na rzecz promocji 

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej  

Pismem z dnia 19 grudnia 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powiadomił 

Starostę Powiatu Jeleniogórskiego o prognozie wysokości środków Funduszu Pracy 

przewidzianych limitem do dyspozycji przez PUP w 2020 r. na realizację programów na rzecz 

promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych 

fakultatywnych zadań.  

Ostateczna decyzja, która wpłynęła do PUP 01.06.2020 r. zawiera następujący podział 

środków: 

1) 6.798.537,62 zł - na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 

skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej; w tym 5.102.344,55 zł to środki na realizację 

projektów współfinansowanych z EFS: 

• 2.664.936,72 zł na finansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój – PO WER,  

• 2.437.407,83 zł na finansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego - RPO WD,  

2) 562.411,60 zł - na finansowanie innych fakultatywnych zadań.  

Na finansowanie instrumentów objętych Tarczą Antykryzysową, z rezerwy Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pozyskano łącznie 65.402.500,00 zł, w tym: 

1) decyzją z dnia 10.04.2020 r. - 3.402.500,00 zł, 

2) decyzją z dnia 24.04.2020 r. - 20.000.000,00 zł, 

3) decyzją z dnia 14.05.2020 r. - 30.000.000,00 zł, 

4) decyzją z dnia 31.07.2020 r. - 6.000.000,00 zł, 

5) decyzją z dnia 04.09.2020 r. - 3.000.000,00 zł, 

6) decyzją z dnia 21.09.2020 r. - 3.000.000,00 zł. 

To zadania określone w art. 15zzb – 15zze2 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, ze zm.). 

W lipcu 2020 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało z rezerwy 

ministra łącznie 172 700,00 zł, na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, przeznaczonych na wdrożenie 

programów: 

1) „Powrót do aktywności” – 23.900 zł, 

2) „Chcesz być niezależny – pracuj” - 85.500,00 zł, 

3) „Na nowo aktywni” – 63.300 zł. 

Łącznie na promocję zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 

PUP posiadał kwotę 6.971.237,62 zł. 

Na finansowanie innych fakultatywnych zadań, w omawianym okresie PUP posiadał 

w dyspozycji kwotę 599.711,60 zł., na którą złożyła się kwota 562.411,60 zł, przyznana decyzją 

z 01.06.2020 r. oraz dodatkowe kwoty z rezerwy Ministra, w tym: 

1) decyzją z dnia 30.06.2020 r. 19.400,00 zł, 

2) decyzją z dnia 04.08.2020 r. 17.900,00 zł, 

Ponadto urząd posiadał w dyspozycji 400.000,00 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia 

ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

Na realizację zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia 

i aktywizacji zawodowej, innych fakultatywnych zadań, Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

oraz walki ze skutkami COVID-19, PUP w Jeleniej Górze w 2020 roku dysponował kwotą 

73.433.249,22 zł. 
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W 2020 roku wydano ogółem kwotę 4.957.828,19 zł na realizację zadań na rzecz promocji 

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym: 

• 4.557.828,19 zł - na aktywne programy przeciwdziałania bezrobociu, 

• 400.000,00 zł – w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

Zestawienie środków przeznaczonych na aktywne programy przeciwdziałania bezrobociu 

wydatkowane zgodnie ze sprawozdaniem MPIPS-02 o wydatkach Funduszu Pracy prezentuje 

niniejsza tabela. 

Formy aktywizacji 
Środki wydatkowane według stanu na 31 grudnia 2020 r. 

Ogółem Powiat Jelenia Góra 

Ogółem 4.557.828,19 1.963.015,71 2.594.812,48 

w tym: 

Roboty publiczne 124.019,28 49.877,64 74.141,64 

Prace interwencyjne 135.167,49 116.188,06 18.979,43 

Staże 471.500,23 151.938,08 319.562,15 

Szkolenia indywidualne i grupowe bezrobotnych 166.953,72 73.806.66g 93.147,06 

Przyznanie bezrobotnym jednorazowo środków 

na podjęcie działalności gospodarczej 
1.850.088,25 853.890,87 996.197,38 

Refundacja kosztów wyposażenia lub 

doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej 

osoby bezrobotnej 

1.280.000,00 540.000 740.000 

Bon na zasiedlenie 216.000,00 72.000 144.000 

Podjęcie pracy w ramach dofinansowania 

wynagrodzenia za zatrudnionego bezrobotnego 

powyżej 50 roku życia 

115.135,85 26.180,00 88.955,85 

Prace społecznie użyteczne 174.101,84 69.599,55 104.502,29 

Inne instrumenty rynku pracy (badania osób 

bezrobotnych, koszty dojazdu, refundacja 

kosztów opieki nad dzieckiem, specyficzne 

elementy wsparcia w programie specjalnym i 

inne wydatki FP) 

24.861,53 9.534,85 15.326,68 
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Informacja roczna z wykonania uchwał Rady Powiatu w 2020 roku 

Lp. 
Uchwała 

(numer/data podjęcia/przedmiot) 
Informacja o wykonaniu 

1.  

Nr XVI/110/2020 z dn. 30.01.2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie powiatu 

jeleniogórskiego na 2020 rok. 

Zmiany w budżecie zostały wprowadzone. O zmianach zostały poinformowane jednostki, których 

zmiany dotyczyły pismem z dnia 30 stycznia 2020 roku, znak FB3021.1.20. Uchwała została 

przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej drogą elektroniczną (w systemie Besti@) oraz 

w wersji papierowej niezwłocznie po podpisaniu. Uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 20 marca 2020 r. pod poz. 2208. Pismem z dnia 

03.02.2020 r., znak: BRP.0711.01.2020 została przesłana (za pośrednictwem ePUAP) w dniu 

05.02.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego.  

Realizację uchwały zakończono. 

2.  

Nr XVI/111/2020 z dn. 30.01.2020 r. 

w sprawie zmian w wieloletniej 

prognozie finansowej powiatu 

jeleniogórskiego. 

Uchwała została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej drogą elektroniczną (w systemie 

Besti@). Pismem z dnia 03.02.2020 r., znak: BRP.0711.01.2020 została przesłana 

(za pośrednictwem ePUAP) w dniu 05.02.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego.  

Realizację uchwały zakończono. 

3.  

Nr XVI/112/2020 z dn. 30.01.2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za zajęcie pasa 

drogowego. 

Uchwała pismem z dnia 03.02.2020 r., znak: BRP.0711.01.2020 została przesłana 

(za pośrednictwem ePUAP) w dniu 05.02.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego.  

Realizację uchwały zakończono. 

4.  

Nr XVI/113/2020 z dn. 30.01.2020 r. 

w sprawie likwidacji Liceum 

Ogólnokształcącego Mistrzostwa 

Sportowego w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących i Mistrzostwa 

Sportowego w Szklarskiej Porębie. 

Uchwała pismem z dnia 03.02.2020 r., znak: BRP.0711.01.2020 została przesłana 

(za pośrednictwem ePUAP) w dniu 05.02.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego.  

Realizację uchwały zakończono. 

5.  

Nr XVI/114/2020 z dn. 30.01.2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Statutu Powiatu 

Jeleniogórskiego. 

Uchwała pismem z dnia 03.02.2020 r., znak: BRP.0711.01.2020 została przesłana 

(za pośrednictwem ePUAP) w dniu 05.02.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. 

Realizację uchwały zakończono. 

6.  

Nr XVI/115/2020 z dn. 30.01.2020 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania 

z działalności Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Jeleniogórskiego w roku 2019. 

Uchwała pismem z dnia 03.02.2020 r., znak: BRP.0711.01.2020 została przesłana 

(za pośrednictwem ePUAP) w dniu 05.02.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. 

Realizację uchwały zakończono. 

7.  

Nr XVII/116/2020 z dn. 27.02.2020 r. 

w sprawie zmian w planie pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu 

Jeleniogórskiego na rok 2020. 

Uchwała pismem z dnia 02.03.2020 r., znak: BRP.0711.02.2020 została przesłana 

(za pośrednictwem ePUAP) w dniu 04.03.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego.  

Realizację uchwały zakończono. 

8.  

Nr XVII/117/2020 z dn. 27.02.2020 r. 

w sprawie wystąpienia z wnioskiem 

o zmianę nazwy Powiatu 

Jeleniogórskiego na Powiat Karkonoski. 

Uchwała pismem z dnia 02.03.2020 r., znak: BRP.0711.02.2020 została przesłana 

(za pośrednictwem ePUAP) w dniu 04.03.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. 

Wniosek o zmianę nazwy Powiatu został złożony za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego.  

Realizację uchwały zakończono. 

9.  

Nr XVIII/118/2020 z dn. 17.04.2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie powiatu 

jeleniogórskiego na 2020 rok. 

Uchwała pismem z dnia 22.04.2020 r., znak BRP.0711.03.2020 została przesłana 

(za pośrednictwem ePUAP) w dniu 22.04.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego.  

Uchwała po podpisaniu przez Przewodniczącego Rady została przekazana, w formie papierowej, 

do Regionalnej Izby Obrachunkowej, została również umieszczona w Biuletynie Informacji 

Publicznej. O wprowadzonych zmianach w budżecie poinformowano jednostki, których zmiany 

dotyczą pismem Nr FB.3020.12.2020 z dnia 28 maja 2020 roku. Uchwała została opublikowana 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 21.05.2020 r. pod poz. 3301. 

Realizację uchwały zakończono. 

10.  

Nr XVIII/119/2020 z dn. 17.04.2020 r . 

w sprawie zmian w wieloletniej 

prognozie finansowej powiatu 

jeleniogórskiego. 

Uchwała pismem z dnia 22.04.2020 r., znak BRP.0711.03.2020 została przesłana 

(za pośrednictwem ePUAP) w dniu 22.04.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. 

Uchwała po podpisaniu przez Przewodniczącego Rady Powiatu została przekazana drogą 

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

umieszczona również w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Realizację uchwały zakończono. 

11.  

XIX/120/2020 z dn. 28.05.2020 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania 

z działalności Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze 

w roku 2019 oraz z efektów pracy 

w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej za 

rok 2019 wraz z wykazem potrzeb 

w zakresie pomocy społecznej na rok 

2020. 

Uchwała pismem z dnia 28.05.2020 r., znak BRP.0711.04.2020 została przesłana 

(za pośrednictwem ePUAP) w dniu 04.06.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego.  

Realizację uchwały zakończono. 
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Lp. 
Uchwała 

(numer/data podjęcia/przedmiot) 
Informacja o wykonaniu 

12.  

Nr XIX/121/2020 z dn. 28.05.2020 r. 

w sprawie określenia zadań 

finansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. 

Uchwała pismem z dnia 28.05.2020 r., znak BRP.0711.04.2020 została przesłana 

(za pośrednictwem ePUAP) w dniu 04.06.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. 

Środki wydatkowano w całości i wg stanu na koniec roku realizacja zadania przedstawia się 

następująco (ogółem 1.255 337,00 zł): 

• rehabilitację zawodową – 0 zł, 

• dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy OT TWK 

w Kowarach – 614.880,00 zł. 

• rehabilitację społeczną – 640.457,00 zł, w tym: 

− turnusy rehabilitacyjne – 115.140,00 zł, 

− sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 316.187,00 zł, 

− bariery architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu się – 180.000,00 zł, 

− sport, kultura, rekreacja i turystyka – 29.130,00 zł. 

Realizację uchwały zakończono. 

13.  

Nr XIX/122/2020 z dn. 28.05.2020 r. 

w sprawie przyjęcia oceny zasobów 

pomocy społecznej w powiecie 

jeleniogórskim w 2019r. 

Uchwała pismem z dnia 28.05.2020 r., znak BRP.0711.04.2020 została przesłana 

(za pośrednictwem ePUAP) w dniu 04.06.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego.  

Realizację uchwały zakończono. 

14.  

Nr XIX/123/2020 z dn. 28.05.2020 r. 

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego 

uchwały w sprawie obywatelskiej 

inicjatywy uchwałodawczej. 

Uchwała pismem z dnia 28.05.2020 r., znak BRP.0711.04.2020 została przesłana 

(za pośrednictwem ePUAP) w dniu 04.06.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego.  

Realizację uchwały zakończono. 

15.  

Nr XIX/124/2020 z dn. 28.05.2020 r. 

w sprawie przystąpienia Powiatu 

Jeleniogórskiego na prawach członka 

zwyczajnego do Lokalnej Grupy 

Działania Partnerstwo Ducha Gór. 

Uchwała pismem z dnia 28.05.2020 r., znak BRP.0711.04.2020 została przesłana 

(za pośrednictwem ePUAP) w dniu 04.06.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. 

W dniu 12 sierpnia 2020 r. w Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie odbyło się Walne 

Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ducha Gór, podczas którego Zarząd 

LGD jednogłośnie podjął decyzję o przyjęciu Powiatu jako członka zwyczajnego Lokalnej Grupy 

Działania Partnerstwo Ducha Gór.  

Realizację uchwały zakończono. 

16.  

Nr XIX/125/2020 z dn. 28.05.2020 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania 

i rozmiaru zniżek oraz przyznawania 

zwolnień od obowiązku realizacji 

tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycielom, 

którym powierzono stanowiska 

kierownicze w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat 

Jeleniogórski. 

Uchwała pismem z dnia 28.05.2020 r., znak BRP.0711.04.2020 została przesłana 

(za pośrednictwem ePUAP) w dniu 04.06.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego.  

Realizację uchwały zakończono. 

17.  

Nr XIX/126/2020 z dn. 28.05.2020 r. 

w sprawie aktualizacji Programu 

Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na 

lata 2016-2020. 

Uchwała pismem z dnia 28.05.2020 r., znak BRP.0711.04.2020 została przesłana 

(za pośrednictwem ePUAP) w dniu 04.06.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego.  

Realizację uchwały zakończono. 

18.  

Nr XIX/127/2020 z dn. 28.05.2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie powiatu 

jeleniogórskiego na 2020rok 

Uchwała pismem z dnia 28.05.2020 r., znak BRP.0711.04.2020 została przesłana 

(za pośrednictwem ePUAP) w dniu 04.06.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego.  

Uchwała po podpisaniu przez Przewodniczącego Rady Powiatu została przekazana, w formie 

papierowej, do Regionalnej Izby Obrachunkowej, została również umieszczona w Biuletynie 

Informacji Publicznej. O wprowadzonych zmianach w budżecie poinformowano jednostki, 

których zmiany dotyczą pismem Nr FB.3020.12.2020 z dnia 28 maja 2020 roku. Ponadto uchwała 

została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 26 czerwca 

2020 roku pod poz. Nr 3942. 

Realizację uchwały zakończono. 

19.  

Nr XIX/128/2020 z dn. 28.05.2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania 

Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego 

z realizacji Programu i form współpracy 

Powiatu Jeleniogórskiego 

z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami w 2019 roku. 

Uchwała pismem z dnia 28.05.2020 r., znak BRP.0711.04.2020 została przesłana 

(za pośrednictwem ePUAP) w dniu 04.06.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego.  

Realizację uchwały zakończono. 

20.  

Nr XIX/129/2020 z dn. 28.05.2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia Rocznego 

raportu o stanie realizacji „Programu 

Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na 

lata2016-2020” za 2019 rok. 

Uchwała pismem z dnia 28.05.2020 r., znak BRP.0711.04.2020 została przesłana 

(za pośrednictwem ePUAP) w dniu 04.06.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego.  

Realizację uchwały zakończono. 

21.  

Nr XX/130/2020 z dn. 29.06.2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie powiatu 

jeleniogórskiego na 2020 rok. 

Uchwała pismem z dnia 30.06.2020 r., znak BRP.0711.05.2020 została przesłana 

(za pośrednictwem ePUAP) w dniu 03.07.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego.  

Uchwała po podpisaniu przez Przewodniczącego Rady Powiatu została przekazana, w formie 

papierowej, do Regionalnej Izby Obrachunkowej, została również umieszczona w Biuletynie 

Informacji Publicznej. O wprowadzonych zmianach w budżecie poinformowano jednostki, 
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Lp. 
Uchwała 

(numer/data podjęcia/przedmiot) 
Informacja o wykonaniu 

których zmiany dotyczą pismem Nr FB.3020.14.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku. Do dnia 

sporządzania niniejszej informacji uchwała nie została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Realizację uchwały zakończono. 

22.  

Nr XX/131/2020 z dn. 29.06.2020 r. 

w sprawie zmian w wieloletniej 

prognozie finansowej powiatu 

jeleniogórskiego. 

Uchwała pismem z dnia 30.06.2020 r., znak BRP.0711.05.2020 została przesłana 

(za pośrednictwem ePUAP) w dniu 03.07.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego.  

Uchwała po podpisaniu przez Przewodniczącego Rady Powiatu została przekazana drogą 

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

umieszczona również w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Realizację uchwały zakończono. 

23.  

Nr XX/132/2020 z dn. 29.06.2020 r. 

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu 

Jeleniogórskiego wotum zaufania. 

Uchwała pismem z dnia 30.06.2020 r., znak BRP.0711.05.2020 została przesłana 

(za pośrednictwem ePUAP) w dniu 03.07.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego.  

Realizację uchwały zakończono. 

24.  

Nr XX/133/2020 z dn. 29.06.2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego 

i sprawozdania z wykonania budżetu 

Powiatu Jeleniogórskiego za 2019 rok. 

Uchwała pismem z dnia 30.06.2020 r., znak BRP.0711.05.2020 została przesłana 

(za pośrednictwem ePUAP) w dniu 03.07.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. 

Uchwała po podpisaniu przez Przewodniczącego Rady Powiatu została przekazana do Regionalnej 

Izby Obrachunkowej. Uchwała została umieszczona również w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Realizację uchwały zakończono. 

25.  

Nr XX/134/2020 z dn. 29.06.2020 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego 

z tytułu wykonania budżetu Powiatu 

Jeleniogórskiego za rok 2019. 

Uchwała pismem z dnia 30.06.2020 r., znak BRP.0711.05.2020 została przesłana 

(za pośrednictwem ePUAP) w dniu 03.07.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. 

Uchwała po podpisaniu przez Przewodniczącego Rady Powiatu została przekazana do Regionalnej 

Izby Obrachunkowej. Uchwała została umieszczona również w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Realizację uchwały zakończono. 

26.  

Nr XX/135/2020 z dn. 29.06.2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia zasad udzielania i rozmiaru 

zniżek oraz przyznawania zwolnień od 

obowiązku realizacji tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycielom, którym powierzono 

stanowiska kierownicze w szkołach 

i placówkach prowadzonych przez 

Powiat Jeleniogórski 

Uchwała pismem z dnia 30.06.2020 r., znak BRP.0711.05.2020 została przesłana 

(za pośrednictwem ePUAP) w dniu 03.07.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. 

W związku z sugestiami nadzoru prawnego Wojewody Dolnośląskiego dokonano zmian w § 2 

ust. 2 pkt 2, § 3 oraz § 6. 

Uchwała realizowana jest na bieżąco. 

27.  

Nr XXI/136/2020 z dn. 29.09.2020 r. 

w sprawie przyjęcia informacji 

Komendanta Miejskiego Państwowej 

Straży Pożarnej w Jeleniej Górze o stanie 

bezpieczeństwa pożarowego i realizacji 

zadań Komendy Miejskiej Państwowej 

Straży Pożarnej w Jeleniej Górze w 

2019roku. 

Uchwała pismem, znak: BRP.0711.06.2020 z dnia 06.10.2020 r. została przesłana 

(za pośrednictwem e-PUAP) w dniu 06.10.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody 

Dolnośląskiego. Dnia 07.10.2020 r. uchwała została umieszczona na stronie BIP Powiatu. 

Realizację uchwały zakończono. 

28.  

Nr XXI/137/2020 z dn. 29.09.2020 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania 

z działalności Komendanta Miejskiego 

Policji w Jeleniej Górze z informacją 

o stanie porządku i bezpieczeństwa 

publicznego na obszarze powiatu 

jeleniogórskiego za 2019rok. 

Uchwała pismem, znak: BRP.0711.06.2020 z dnia 06.10.2020 r. została przesłana 

(za pośrednictwem e-PUAP) w dniu 06.10.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody 

Dolnośląskiego. Dnia 07.10.2020 r. uchwała została umieszczona na stronie BIP Powiatu.  

Realizację uchwały zakończono. 

29.  

Nr XXI/138/2020 z dn. 29.09.2020 r. 

w sprawie przyjęcia informacji 

Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Jeleniej Górze o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego na terenie 

powiatu jeleniogórskiego za 2019 rok. 

Uchwała pismem, znak: BRP.0711.06.2020 z dnia 06.10.2020 r. została przesłana 

(za pośrednictwem e-PUAP) w dniu 06.10.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody 

Dolnośląskiego. Dnia 07.10.2020 r. uchwała została umieszczona na stronie BIP Powiatu. 

Realizację uchwały zakończono. 

30.  

Nr XXI/139/2020 z dn. 29.09.2020 r. 

w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu 

uchwały w sprawie regulaminu 

przyznawania i wypłacania niektórych 

składników wynagrodzenia nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach 

prowadzonych przez Powiat 

Jeleniogórski. 

Uchwała pismem, znak: BRP.0711.06.2020 z dnia 06.10.2020 r. została przesłana 

(za pośrednictwem e-PUAP) w dniu 06.10.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. 

Obwieszczenie w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego uchwały zostało opublikowane 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

Dnia 07.10.2020 r. uchwała została umieszczona na stronie BIP Powiatu Jeleniogórskiego.  

Realizację uchwały zakończono. 

31.  

Nr XXI/140/2020 z dn. 29.09.2020 r. 

w sprawie przyjęcia oceny stanu 

zabezpieczenia przeciwpowodziowego 

powiatu jeleniogórskiego za rok 2019. 

Uchwała pismem, znak: BRP.0711.06.2020 z dnia 06.10.2020 r. została przesłana 

(za pośrednictwem e-PUAP) w dniu 06.10.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. 

Dnia 07.10.2020 r. uchwała została umieszczona na stronie BIP Powiatu. 

Realizację uchwały zakończono. 

32.  Nr XXI/141/2020 z dn. 29.09.2020 r. 
Uchwała pismem, znak: BRP.0711.06.2020 z dnia 06.10.2020 r. została przesłana 

(za pośrednictwem e-PUAP) w dniu 06.10.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. 
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w sprawie zmian w budżecie powiatu 

jeleniogórskiego na 2020 rok. 

Dnia 06.10.2020 r. po podpisaniu przez Przewodniczącego Rady Powiatu została przekazana, 

w formie papierowej, do Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół w Jelenie Górze. Dnia 

07.10.2020 r. uchwała została umieszczona na stronie BIP Powiatu Jeleniogórskiego. 

O wprowadzonych zmianach w budżecie poinformowano jednostki, których zmiany dotyczą 

pismem Nr FB.3021.20.2020 z dnia 29 września 2020 roku.  

Realizację uchwały zakończono. 

33.  

Nr XXI/142/2020 z dn. 29.09.2020 r. 

w sprawie zmian w wieloletniej 

prognozie finansowej powiatu 

jeleniogórskiego. 

Uchwała pismem, znak: BRP.0711.06.2020 z dnia 06.10.2020 r. została przesłana 

(zapośrednictwem e-PUAP) w dniu 06.10.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego.  

Dnia 06.10.2020 r. po podpisaniu przez Przewodniczącego Rady Powiatu została przekazana drogą 

elektroniczną w systemie Besti@ oraz w formie papierowej do Regionalnej Izby Obrachunkowej 

Zespół w Jelenie Górze. Dnia 07.10.2020 r. uchwała została umieszczona na stronie BIP Powiatu 

Jeleniogórskiego. Rada Powiatu Jeleniogórskiego przyjęła uchwałę bez uwag. 

Realizację uchwały zakończono. 

34.  

Nr XXI/143/2020 z dn. 29.09.2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 

2 września 2020 r. na dyrektorów szkół 

lub placówek oświatowych. 

Uchwała pismem, znak: BRP.0711.06.2020 z dnia 06.10.2020 r. została przesłana 

(za pośrednictwem e-PUAP) w dniu 06.10.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. 

Dnia 07.10.2020 r. uchwała została umieszczona na stronie BIP Powiatu. 

Realizację uchwały zakończono. 

35.  

Nr XXII/144/2020 z dn. 29.10.2020 r. 

w sprawie przyjęcia informacji o stanie 

realizacji zadań oświatowych w szkołach 

i placówkach prowadzonych przez 

Powiat Jeleniogórski w roku szkolnym 

2019/2020. 

Uchwała pismem, znak: BRP.0711.07.2020 z dnia 04.11.2020 r. została przesłana 

(za pośrednictwem e-PUAP) w dniu 04.11.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. 

Dnia 05.11.2020 r. uchwała została umieszczona na stronie BIP Powiatu Jeleniogórskiego. Rada 

Powiatu Jeleniogórskiego przyjęła uchwałę bez uwag. 

Realizację uchwały zakończono. 

36.  

Nr XXII/145/2020 z dn. 29.10.2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia informacji 

o działalności Społecznej Straży 

Rybackiej Polskiego Związku 

Wędkarskiego -Zarządu Okręgu 

w Jeleniej Górze na terenie powiatu 

jeleniogórskiego w 2019 r. 

Uchwała pismem, znak: BRP.0711.07.2020 z dnia 04.11.2020 r. została przesłana 

(za pośrednictwem e-PUAP) w dniu 04.11.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. 

Dnia 05.11.2020 r. uchwała została umieszczona na stronie BIP Powiatu Jeleniogórskiego.  

Realizację uchwały zakończono. 

37.  

Nr XXII/146/2020 z dn. 29.10.2020 r. 

w sprawie określenia kierunków działań 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu w zakresie 

dotyczącym powiatu jeleniogórskiego na 

rok 2021. 

Uchwała pismem, znak: BRP.0711.07.2020 z dnia 04.11.2020 r. została przesłana 

(za pośrednictwem e-PUAP) w dniu 04.11.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. 

Dnia 05.11.2020 r. uchwała została umieszczona na stronie BIP Powiatu Jeleniogórskiego.  

Realizację uchwały zakończono. 

38.  

Nr XXII/147/2020 z dn. 29.10.2020 r. 

w sprawie pozbawienia kategorii drogi 

powiatowej nr 2653D w miejscowości 

Karpacz. 

Uchwała pismem, znak: BRP.0711.07.2020 z dnia 04.11.2020 r. została przesłana 

(za pośrednictwem e-PUAP) w dniu 04.11.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. 

Dnia 05.11.2020 r. uchwała została umieszczona na stronie BIP Powiatu Jeleniogórskiego.  

Uchwała w trakcie realizacji. 

39.  

Nr XXII/148/2020 z dn. 29.10.2020 r. 

w sprawie uchwalenia „Programu 

współpracy Powiatu Karkonoskiego 

z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami w 2021 roku. 

Uchwała pismem, znak: BRP.0711.07.2020 z dnia 04.11.2020 r. została przesłana 

(za pośrednictwem e-PUAP) w dniu 04.11.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. 

Dnia 05.11.2020 r. uchwała została umieszczona na stronie BIP Powiatu Jeleniogórskiego.  

Program realizowany jest na bieżąco. 

40.  

Nr XXII/149/2020 z dn. 29.10.2020 r. 

w sprawie przyjęcia informacji: 

„Turystyka w powiecie jeleniogórskim”. 

Uchwała pismem, znak: BRP.0711.07.2020 z dnia 04.11.2020 r. została przesłana 

(za pośrednictwem e-PUAP) w dniu 04.11.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. 

Dnia 05.11.2020 r. uchwała została umieszczona na stronie BIP Powiatu Jeleniogórskiego.  

Realizację uchwały zakończono. 

41.  

Nr XXII/150/2020 z dn. 29.10.2020 r. 

w sprawie przyjęcia informacji: „Sport 

w powiecie jeleniogórskim”. 

Uchwała pismem, znak: BRP.0711.07.2020 z dnia 04.11.2020 r. została przesłana 

(za pośrednictwem e-PUAP) w dniu 04.11.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. 

Dnia 05.11.2020 r. uchwała została umieszczona na stronie BIP Powiatu Jeleniogórskiego.  

Realizację uchwały zakończono. 

42.  

Nr XXII/151/2020 z dn. 29.10.2020 r. 

w sprawie przyjęcia informacji: „Kultura 

w powiecie jeleniogórskim”. 

Uchwała pismem, znak: BRP.0711.07.2020 z dnia 04.11.2020 r. została przesłana 

(za pośrednictwem e-PUAP) w dniu 04.11.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. 

Dnia 05.11.2020 r. uchwała została umieszczona na stronie BIP Powiatu Jeleniogórskiego.  

Realizację uchwały zakończono. 

43.  

Nr XXII/152/2020 z dn. 29.10.2020 r. 

w sprawie określenia zadań 

finansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. 

Uchwała pismem, znak: BRP.0711.07.2020 z dnia 04.11.2020 r. została przesłana 

(za pośrednictwem e-PUAP) w dniu 04.11.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. 

Dnia 05.11.2020 r. uchwała została umieszczona na stronie BIP Powiatu Jeleniogórskiego. Rada 

Powiatu Jeleniogórskiego przyjęła uchwałę bez uwag. 

Środki wydatkowano w całości i wg stanu na koniec roku realizacja zadania przedstawia się 

następująco (ogółem 1.255 337,00 zł): 

• rehabilitację zawodową –  0 zł 

• dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy OT TWK 

w Kowarach –  614.880,00 zł. 

• rehabilitację społeczną –  640.457,00 zł, w tym 



Raport o stanie Powiatu Karkonoskiego za 2020 rok 

 

Lp. 
Uchwała 

(numer/data podjęcia/przedmiot) 
Informacja o wykonaniu 

- turnusy rehabilitacyjne – 115.140,00  zł 

- sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 316.187,00 zł 

- bariery architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu się – 180.000,00 zł 

- sport, kultura, rekreacja i turystyka – 29.130,00 zł. 

Realizację uchwały zakończono. 

44.  

Nr XXII/153/2020 z dn. 29.10.2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie powiatu 

jeleniogórskiego na 2020 rok. 

Uchwała pismem, znak: BRP.0711.07.2020 z dnia 04.11.2020 r. została przesłana 

(za pośrednictwem e-PUAP) w dniu 04.11.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. 

Dnia 04.11.2020 r. po podpisaniu przez Przewodniczącego Rady Powiatu została przekazana 

w formie papierowej do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dnia 05.11.2020 r. uchwała została 

umieszczona na stronie BIP Powiatu.  

Realizację uchwały zakończono. 

45.  

Nr XXII/154/2020 z dn. 29.10.2020 r. 

w sprawie zmian w wieloletniej 

prognozie finansowej powiatu 

jeleniogórskiego. 

Uchwała pismem, znak: BRP.0711.07.2020 z dnia 04.11.2020 r. została przesłana 

(za pośrednictwem e-PUAP) w dniu 04.11.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody 

Dolnośląskiego. Dnia 05.11.2020 r. uchwała została umieszczona na stronie BIP Powiatu.  

Realizację uchwały zakończono. 

46.  

Nr XXII/155/2020 z dn. 29.10.2020 r. 

zmieniającą uchwałę Nr II/11/2018 

z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie 

powołania Komisji Budżetu, Finansów 

i Majątku Powiatu. 

Uchwała pismem, znak: BRP.0711.07.2020 z dnia 04.11.2020 r. została przesłana 

(za pośrednictwem e-PUAP) w dniu 04.11.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. 

Dnia 05.11.2020 r. uchwała została umieszczona na stronie BIP Powiatu.  

Realizację uchwały zakończono. 

47.  

Nr XXIII/156/2020 z dn. 02.12.2020 r. 

w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla 

Powiatu Jeleniogórskiego". 

Uchwała pismem, znak: BRP.0711.08.2020 z dnia 08.12.2020 r. została przesłana 

(za pośrednictwem e-PUAP) w dniu 08.12.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. 

Dnia 08.12.2020 r. uchwała została umieszczona na stronie BIP Powiatu Jeleniogórskiego. W dniu 

29 grudnia 2020 roku podczas XXIV sesji Rady Powiatu Przewodniczący Rady Powiatu 

Eugeniusz Kleśta wraz ze Starostą Krzysztofem Wiśniewskim wręczyli uhonorowanemu 

mieszkańcowi Powiatu Panu Zdzisławowi Gaszowi dyplom oraz statuetkę. 

Realizację uchwały zakończono. 

48.  

Nr XXIII/157/2020 z dn. 02.12.2020 r. 

w sprawie szczegółowych wymogów 

dotyczących raportu o stanie powiatu. 

Uchwała pismem, znak: BRP.0711.08.2020 z dnia 08.12.2020 r. została przesłana 

(za pośrednictwem e-PUAP) w dniu 08.12.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. 

Dnia 08.12.2020 r. uchwała została umieszczona na stronie BIP Powiatu.  

Realizację uchwały zakończono. 

49.  

Nr XXIII/158/2020 z dn. 02.12.2020 r. 

w sprawie zamiaru likwidacji Domu 

Wczasów Dziecięcych i Promocji 

Zdrowia w Szklarskiej Porębie. 

Uchwała pismem, znak: BRP.0711.08.2020 z dnia 08.12.2020 r. została przesłana 

(za pośrednictwem e-PUAP) w dniu 08.12.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. 

Dnia 08.12.2020 r. uchwała została umieszczona na stronie BIP Powiatu Jeleniogórskiego.  

Uchwała została przekazana do zaopiniowania przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Kurator 

postanowieniem nr 2/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. negatywnie zaopiniował zamiar likwidacji 

Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie. Powiat wniósł zażalenie 

do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we 

Wrocławiu. Postanowieniem z dnia 25 marca 2021 r. Minister Edukacji i Nauki uchylił 

postanowienie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 stycznia 2021 r. Proces likwidacji 

placówki jest kontynuowany. 

Realizację uchwały zakończono. 

50.  

Nr XXIII/159/2020 z dn. 02.12.2020 r. 

w sprawie ustalenia na 2021 rok 

wysokości opłat za usunięcie pojazdu 

z drogi i jego parkowanie na parkingu 

strzeżonym oraz wysokości kosztów 

w przypadku odstąpienia od jego 

usunięcia. 

Uchwała pismem, znak: BRP.0711.08.2020 z dnia 08.12.2020 r. została przesłana 

(za pośrednictwem e-PUAP) w dniu 08.12.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. 

Dnia 08.12.2020 r. uchwała została umieszczona na stronie BIP Powiatu.  

Realizację uchwały zakończono. 

51.  

Nr XXIII/160/2020 z dn. 02.12.2020 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu 

Karkonoskiego. 

Uchwała pismem, znak: BRP.0711.08.2020 z dnia 08.12.2020 r. została przesłana 

(za pośrednictwem e-PUAP) w dniu 08.12.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. 

Dnia 08.12.2020 r. uchwała została umieszczona na stronie BIP Powiatu.  

Realizację uchwały zakończono. 

52.  

Nr XXIII/161/2020 z dn. 02.12.2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie powiatu 

jeleniogórskiego na 2020 rok. 

Uchwała pismem, znak: BRP.0711.08.2020 z dnia 08.12.2020 r. została przesłana 

(za pośrednictwem e-PUAP) w dniu 08.12.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. 

Dnia 08.12.2020 r. uchwała została umieszczona na stronie BIP Powiatu.  

Realizację uchwały zakończono. 

53.  

Nr XXIII/162/2020 z dn. 02.12.2020 r. 

zmieniającą uchwałę w sprawie zasad 

gospodarowania nieruchomościami 

stanowiącymi własność Powiatu 

Jeleniogórskiego. 

Uchwała pismem, znak: BRP.0711.08.2020 z dnia 08.12.2020 r. została przesłana 

(za pośrednictwem e-PUAP) w dniu 08.12.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. 

Dnia 08.12.2020 r. uchwała została umieszczona na stronie BIP Powiatu.  

Realizację uchwały zakończono. 

54.  

Nr XXIII/163/2020 z dn. 02.12.2020 r. 

w sprawie przekształcenia Domu 

Dziecka im. Marii Konopnickiej 

w Szklarskiej Porębie w dwie odrębne 

placówki opiekuńczo –wychowawcze 

oraz Centrum Opieki nad Dzieckiem 

Uchwała pismem, znak: BRP.0711.08.2020 z dnia 08.12.2020 r. została przesłana 

(za pośrednictwem e-PUAP) w dniu 08.12.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. 

Dnia 08.12.2020 r. uchwała została umieszczona na stronie BIP Powiatu.  

Realizację uchwały zakończono. 
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w Szklarskiej Porębie do zapewnienia 

wspólnej obsługi administracyjnej, 

finansowej, organizacyjnej 

i specjalistycznej. 

55.  

Nr XXIII/164/2020 z dn. 02.12.2020 r. 

w sprawie organizacji publicznego 

transportu zbiorowego na terenie 

powiatu jeleniogórskiego. 

Uchwała pismem, znak: BRP.0711.08.2020 z dnia 08.12.2020 r. została przesłana 

(za pośrednictwem e-PUAP) w dniu 08.12.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. 

Dnia 08.12.2020 r. uchwała została umieszczona na stronie BIP Powiatu.  

Realizację uchwały zakończono. 

56.  

Nr XXIII/165/2020 z dn. 02.12.2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 

26.10.2020 r. na działania Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Jeleniej Górze. 

Uchwała pismem, znak: BRP.0711.08.2020 z dnia 08.12.2020 r. została przesłana 

(za pośrednictwem e-PUAP) w dniu 08.12.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. 

Dnia 08.12.2020 r. uchwała została umieszczona na stronie BIP Powiatu.  

Realizację uchwały zakończono. 

57.  

Nr XXIV/166/2020 z dn. 29.12.2020 r. 

w sprawie budżetu powiatu 

karkonoskiego na 2021 rok. 

Uchwała pismem, znak: BRP.0711.11.2020 z dnia 30.12.2020 r. została przesłana 

(za pośrednictwem e-PUAP) w dniu 05.01.2021 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego.  

Dnia 05.01.2021 r. po podpisaniu przez Przewodniczącego Rady Powiatu została przekazana w 

formie papierowej pismem, znak: BRP.0711.10.2020 do Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół 

w Jelenie Górze. Dnia 08.01.2021 r. uchwała została umieszczona na stronie BIP Powiatu.  

Realizację uchwały zakończono. 

58.  

Nr XXIV/167/2020 z dn. 29.12.2020 r. 

w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej powiatu karkonoskiego. 

Uchwała pismem, znak: BRP.0711.11.2020 z dnia 30.12.2020 r. została przesłana 

(za pośrednictwem e-PUAP) w dniu 05.01.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. 

Dnia 08.01.2021 r. uchwała została umieszczona na stronie BIP Powiatu.  

Realizację uchwały zakończono. 

59.  

Nr XXIV/168/2020 z dn. 29.12.2020 r. 

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady 

Powiatu Karkonoskiego na rok 2021. 

Uchwała pismem, znak: BRP.0711.11.2020 z dnia 30.12.2020 r. została przesłana 

(za pośrednictwem e-PUAP) w dniu 05.01.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. 

Dnia 08.01.2021 r. uchwała została umieszczona na stronie BIP Powiatu.  

Realizację uchwały zakończono. 

60.  

Nr XXIV/169/2020 z dn. 29.12.2020 r. 

w sprawie planu pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu 

Karkonoskiego na 2021 rok. 

Uchwała pismem, znak: BRP.0711.11.2020 z dnia 30.12.2020 r. została przesłana 

(za pośrednictwem e-PUAP) w dniu 05.01.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. 

Dnia 08.01.2021 r. uchwała została umieszczona na stronie BIP Powiatu.  

Realizację uchwały zakończono. 

61.  

Nr XXIV/170/2020 z dn. 29.12.2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia zadań finansowanych ze 

środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

w 2020 

Uchwała pismem, znak: BRP.0711.11.2020 z dnia 30.12.2020 r. została przesłana 

(za pośrednictwem e-PUAP) w dniu 05.01.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego.  

Realizację uchwały zakończono. 

62.  

Nr XXIV/171/2020 z dn. 29.12.2020 r. 

w sprawie przekształcenia Domu 

Dziecka im. Marii Konopnickiej 

w Szklarskiej Porębie w dwie odrębne 

placówki opiekuńczo -wychowawcze 

oraz Centrum Opieki nad Dzieckiem 

w Szklarskiej Porębie do zapewnienia 

wspólnej obsługi administracyjnej, 

finansowej, organizacyjnej i 

specjalistycznej. 

Uchwała pismem, znak: BRP.0711.11.2020 z dnia 30.12.2020 r. została przesłana 

(za pośrednictwem e-PUAP) w dniu 05.01.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. 

Dnia 08.01.2021 r. uchwała została umieszczona na stronie BIP Powiatu.  

Realizację uchwały zakończono. 

63.  

Nr XXIV/172/2020 z dn. 29.12.2020 r. 

w sprawie przekazania petycji według 

właściwości. 

Uchwała pismem, znak: BRP.0711.11.2020 z dnia 30.12.2020 r. została przesłana 

(za pośrednictwem e-PUAP) w dniu 05.01.2020 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. 

Dnia 08.01.2021 r. uchwała została umieszczona na stronie BIP Powiatu. 

Realizację uchwały zakończono. 
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Informacja roczna z wykonania uchwał Rady Powiatu podjętych przed 1 stycznia 

2020 roku, których realizacja w 2020 roku była częściowa 

Lp. 
Uchwała 

(numer/data podjęcia/przedmiot) 
Informacja o wykonaniu 

1.  

Nr IX/57/07 z dn. 27.06 2007 r. 

w sprawie podpisania Umowy 

o Partnerstwie pomiędzy Powiatem 

Bamberg – Niemcy a Powiatem 

Jeleniogórskim. 

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne COVID-19 w II kwartale 2020 roku Powiat 

Jeleniogórski nie realizował żadnych wspólnych zadań z partnerem w ramach umowy 

o współpracy. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

2.  

Nr XXXVIII/234/09 z dn. 30.11.2009 r. 

w sprawie podpisania Porozumienia 

o Współpracy i Przyjaźni pomiędzy 

Miastem Jablonec nad Nisou w Czechach 

a Powiatem Jeleniogórskim. 

W dniu 09 stycznia 2020 roku, Krzysztof Wiśniewski Starosta Jeleniogórski, Ewa Lijewska 

- Małachowska Sekretarz Powiatu oraz Dyrektor Wydziału Promocji Kultury i Sportu 

Wiesław Dzierzba, na zaproszenie Prezydenta miasta Jablonec nad Nisou Jiříego 

Čeřovský’ego wzięli udział w spotkaniu noworocznym, w którym biorą udział delegacje 

wszystkich partnerów zagranicznych miasta Jablonec nad Nisou. Jest to podsumowanie 

ubiegłego roku oraz możliwość rozmów z partnerami nad dalszą współpracą. Wydarzenie 

zostało wzbogacone o program artystyczny w postaci pokazu mody MADE IN 

JABLONEC 2020 w „Double Fantasy” w Eurocentrum w Jabloncu, zorganizowanym 

przez Stowarzyszenie Producentów Szkła i Biżuterii z Kostiumami. Program o podtytule 

„Double Fantasy”, sugeruje, że twórcy modeli odzieży i biżuterii w pełni oddali swoją sztukę 

i wyobraźnię. Modele przygotowało dwadzieścia zespołów, które stworzyły w sumie 

sześćdziesiąt unikalnych kolekcji. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne COVID-19 

w II kwartale 2020 roku Powiat Jeleniogórski nie realizował żadnych zadań w ramach 

umowy o współpracy z czeskim partnerem. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

3.  

Nr X/53/2011 z dn. 27.06.2011 r. 

w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu 

Jeleniogórskiego do podjęcia rozmów 

dotyczących podpisania Porozumienia o 

Współpracy i Przyjaźni pomiędzy 

Nowomoskiewską Rejonową 

Administracją Państwową Obwodu 

Dniepropietrowskiego na Ukrainie 

a Powiatem Jeleniogórskim. 

W II 2020 roku nie prowadzono żadnych działań związanych  z podjęciem współpracy 

z Obwodem Dniepropietrowskim. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

4.  

Nr XXVIII/16/13 z dn. 26.03.2013 r. 

w sprawie środków przeznaczonych dla 

nauczycieli szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski 

oraz rodzaju świadczeń w ramach tej 

pomocy, warunków i sposobów ich 

przyznawania. 

Udzielanie pomocy zdrowotnej nauczycielom i nauczycielom emerytom ma charakter 

cykliczny. Następne posiedzenie Komisji opiniującej, przyznanie pomocy zdrowotnej 

odbędzie się w m-cu październiku br. 

Realizację uchwały zakończono. 

5.  

Nr XLI/235/14 z dn. 26.06.2014 r. 

w sprawie określenia zasad, trybu 

przyznawania i pozbawiania oraz 

rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień 

dla zawodników i trenerów za wysokie 

wyniki sportowe w międzynarodowym 

lub krajowym współzawodnictwie 

sportowym. 

W 2020 r. nie przyznano żadnych nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe 

w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

6.  

Nr XLII/240/14 z dn. 11.09.2014 r. 

w sprawie podpisania Porozumienia 

o współpracy pomiędzy Saksońskim 

Związkiem Narciarskim w Niemczech 

a Powiatem Jeleniogórskim. 

Zgodnie z ustaleniami Powiat Jeleniogórski i Saksoński Związek Narciarski w IV kwartale 

2018 r. po ponownym sprawdzeniu możliwości dofinansowania z budżetów odstąpili 

od realizacji zadań w ramach programów unijnych. Dalsza kooperacja w obszarze sportu 

uwarunkowana kondycją finansową partnerów została przesunięta na lata 2018-2020. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

7.  

Nr V/21/2015 z dn. 26.02.2015 r. 

w sprawie przyjęcia „Powiatowej strategii 

rozwiązywania problemów społecznych 

na lata 2015 - 2020”. 

Realizacja Strategii miała charakter długofalowy i przebiegała zgodnie z harmonogramem 

i przyjętymi założeniami. W 2020 roku realizacja Strategii dobiegła końca. Przystąpiono 

do opracowania kolejnej Strategii na lata 2021 – 2026.  

Realizację uchwały zakończono. 

8.  

Nr V/22/2015 z dn. 26.02.2015 r. 

w sprawie przyjęcia „Powiatowego 

Programu Działań Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2015-2020”. 

Realizacja przebiegała zgodnie z harmonogramem i przyjętymi założeniami.  

W związku z zakończeniem terminu obowiązywania programu, przystąpiono 

do opracowania programu na nowy okres, tj. 2021 – 2026. 

Realizację uchwały zakończono. 

9.  

Nr V/23/2015 z dn. 26.02.2015 r. 

w sprawie przyjęcia „Powiatowego 

programu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w 

rodzinie na lata 2015-2020”. 

Program realizowany był zgodnie z założeniami przez cały okres, tj. w latach 2015-2020. 

Realizacja Programu dobiegła końca, toteż przystąpiono do opracowania kolejnego na lata 

2021 – 2026.  

Realizację uchwały zakończono. 
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10.  

Nr IX/54/2015 z dn. 25.06.2015 r. 

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 poz. 2798. Zgłosiło się 9 osób uprawnionych do wymiany 

dokumentów. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

11.  

Nr XVIII/99/2016 z dn. 29.04.2016 r. 

w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju 

Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016 – 

2020. 

Proces realizacji Programu i zadań w nim zapisanych przebiegał zgodnie 

z harmonogramem. Szczegółowy raport o stanie realizacji Programu jest corocznie 

przedstawiany Radzie Powiatu Jeleniogórskiego w terminie do końca maja każdego roku. 

Realizację uchwały zakończono. 

12.  

Nr XXVI/133/2016 z dn. 28.11.2016 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie i realizację projektu pn.: 

„Wprowadzenie e-usług publicznych 

w Powiecie Jeleniogórskim” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego na lata 

2014-2020. 

W grudniu 2018 r. złożono dokumentacje końcową i projekt został zakwalifikowany do 

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

1.811.836,41 zł tytułem rozliczenia projektu. Realizacja „Projektu umowy o dofinansowanie 

projektu pn.: „Wprowadzenie e-usług publicznych w powiecie jeleniogórskim” odbywa się 

na bieżąco zgodnie z wyznaczonymi zadaniami. 

Realizację uchwały zakończono. Umowa w trakcie realizacji. 

13.  

Nr XXVIII/142/2017 z dn. 30.01.2017 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie i realizację projektu pn.: 

„Poprawa bezpieczeństwa Kotliny 

Jeleniogórskiej oraz przygranicznych 

obszarów Gór Izerskich i Karkonoszy”. 

W dniu 14.02.2020 r. odbyło się zebranie zespołu projektowego w siedzibie 

Transgranicznego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Podczas spotkania zatwierdzono 

harmonogram pracy na 2020 rok, przedstawiono propozycje dot. publikacji materiałów 

szkoleniowych oraz omówiono Międzynarodowy Dzień Strażaka planowany na 22-

23.05.2020 r. Omówiono również wspólne działanie służb ratowniczych podczas pożaru 

schroniska „Pod Łabskim Szczytem”, prowadzono działania promocyjne programu 

na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych. 

Dnia 26 listopada 2020 roku odbyło się jedno spotkanie zespołu projektowego. Przez 

wzgląd na panującą sytuację epidemiologiczną w formie wideokonferencji. Podczas 

spotkania podsumowano działania związane z realizacją projektu w 2020 roku oraz 

wypracowano harmonogram działań na 2021 r. W dniach 30.06.-30.07.2020 r. odbyła się 

kontrola prawidłowości realizacji Projektu. Zespół kontrolny nie wskazał uchybień.  

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną działania wynikające z harmonogramu 

projektu nie odbyły się. Realizacja projektu została przedłużona do 31.12.2021 r. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

14.  

Nr XXVIII/144/2017 z dn. 30.01.2017 r. 

w sprawie zwolnienia mieszkańców 

miejscowości Komarno, gmina Janowice 

Wielkie z obowiązku uiszczenia opłat 

związanych ze zmianami 

administracyjnymi. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 

w dniu 07.02.2017 r. pod poz. 610. Zgłosiło się 7 osób uprawnionych do wymiany 

dokumentów.  

Realizację uchwały zakończono. 

15.  

Nr XXIX/149/2017 z dn. 01.03.2017 r. 

w sprawie podpisania Umowy 

o Partnerstwie pomiędzy Miastem 

Tanvald-Republika Czeska a Powiatem 

Jeleniogórskim. 

W dniu 14.02.2020 r. odbyło się zebranie zespołu projektowego w siedzibie 

Transgranicznego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Podczas spotkania zatwierdzono 

harmonogram pracy na 2020 rok, przedstawiono propozycje dot. publikacji materiałów 

szkoleniowych oraz omówiono Międzynarodowy Dzień Strażaka planowany na 22-

23.05.2020 r.  Omówiono również wspólne działanie służb ratowniczych podczas pożaru 

schroniska „Pod Łabskim Szczytem”, prowadzono działania promocyjne programu 

na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych. 

Dnia 26 listopada 2020 roku odbyło się jedno spotkanie zespołu projektowego. Przez 

wzgląd na panującą sytuację epidemiologiczną  w formie wideokonferencji.  Podczas 

spotkania podsumowano działania związane z realizacją projektu w 2020 roku oraz 

wypracowano harmonogram działań na 2021 r. W dniach 30.06.-30.07.2020 r. odbyła się 

kontrola prawidłowości realizacji Projektu. Zespół kontrolny nie wskazał uchybień. 

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną działania wynikające z harmonogramu 

projektu nie odbyły się. Realizacja została przedłużona do 31.12.2021 r. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

16.  

Nr XXIX/150/2017 z dn. 01.03.2017 r. 

w sprawie podpisania Umowy 

o Partnerstwie pomiędzy Miastem 

Jilemnice - Republika Czeska a Powiatem 

Jeleniogórskim. 

W dniu 14.02.2020 r. odbyło się zebranie zespołu projektowego w siedzibie 

Transgranicznego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Podczas spotkania zatwierdzono 

harmonogram pracy na 2020 rok, przedstawiono propozycje dot. publikacji materiałów 

szkoleniowych oraz omówiono Międzynarodowy Dzień Strażaka planowany na 22-

23.05.2020 r. Omówiono również wspólne działanie służb ratowniczych podczas pożaru 

schroniska „Pod Łabskim Szczytem”, prowadzono działania promocyjne programu 

na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych. 

Dnia 26 listopada 2020 roku odbyło się jedno spotkanie zespołu projektowego. Przez 

wzgląd na panującą sytuację epidemiologiczną  w formie wideokonferencji. Podczas 

spotkania podsumowano działania związane z realizacją projektu w 2020 roku oraz 

wypracowano harmonogram działań na 2021 r. W dniach 30.06.-30.07.2020 r. odbyła się 

kontrola prawidłowości realizacji Projektu. Zespół kontrolny nie wskazał uchybień. 

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną działania wynikające z harmonogramu 

projektu nie odbyły się. Realizacja została przedłużona do 31.12.2021 r. 

Uchwała w trakcie realizacji.  
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17.  

Nr XXXI/161/2017 z dn. 26.04.2017 r. 

w sprawie przyjęcia „Powiatowego 

programu profilaktycznego w zakresie 

promowania i wdrożenia prawidłowych 

metod wychowawczych w stosunku do 

dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą 

w rodzinie na lata 2017-2020”. 

Działania określone w Programie w ramach poszczególnych celów (głównego 

i szczegółowych) miały charakter długofalowy. Ich realizacja  przebiegała zgodnie 

z przyjętymi w Programie założeniami. Realizacja Programu dobiegła końca, toteż 

przystąpiono do opracowania kolejnego na lata 2021 – 2026.  

Realizację uchwały zakończono. 

18.  

Nr XLII/215/18 z dn. 30.01.2018 r. 

w sprawie określenia Regulaminu 

udzielania pomocy w ramach Programu 

wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i 

młodzieży. 

W przypadku przyjęciu lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci 

i młodzieży, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa szczegółowe 

warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy  

w ramach przyjętego Programu. Regulamin określa ogólne zasady realizacji tego programu 

oraz szczegółowe warunki przyznawania form pomocy w ramach tych przedsięwzięć 

pomocowych tj.: 

- stypendium Rady Powiatu Jeleniogórskiego, 

- nagroda Starosty Jeleniogórskiego przyznawana za szczególne osiągnięcia w dziedzinie 

naukowej, społecznej, kulturalnej lub innej. Przyznawanie nagród Starosty Jeleniogórskiego 

i stypendiów Rady Powiatu Jeleniogórskiego dla uczniów szkół prowadzonych przez 

Powiat ma charakter cykliczny i odbywa się raz w roku w listopadzie. 

Realizację uchwały zakończono. 

19.  

Nr XLIV/221/2018 z dn. 28.03.2018 r. 

w sprawie zwolnienia mieszkańców 

Piechowic z obowiązku uiszczenia opłat 

związanych ze zmianami 

administracyjnymi 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 

w dniu 13 kwietnia 2018r., poz. 1989. 

Zgłosiła się 1 osoba uprawniona do wymiany dokumentów.  

Uchwała w trakcie realizacji. 

20.  

Nr XLIV/223/2018 z dn. 28.03.2018 r. 

w sprawie przyjęcia” Powiatowego 

programu rozwoju pieczy zastępczej na 

lata 2018-2020”. 

Program dotyczy okresu 2018 – 2020. Przyjęte w Programie cele (główny i szczegółowe) 

mają charakter ciągły i są realizowane przez Centrum w ramach bieżącej działalności. 

Celem głównym Programu jest rozwój rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie 

karkonoskim. Cele szczegółowe dotyczą zagadnień związanych z tworzeniem warunków 

do powstawania nowych rodzin zastępczych, zapewnienia rodzinom odpowiedniego 

wsparcia merytorycznego i finansowego, doskonalenia i rozwoju współpracy pomiędzy 

przedstawicielami różnych instytucji w celu wspomagania rodziny w działaniach na rzecz 

poprawy jej sytuacji. Realizacja Programu dobiegła końca, toteż przystąpiono 

do opracowania związanego z nowym okresem, tj. 2021 – 2023.  

Realizację uchwały zakończono. 

21.  

Nr XLVIII/245/18 z dn. 28.06.2018 r. 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia 

Powiatu Jeleniogórskiego do projektu pn. 

„Wsparcie na zawodowym starcie” 

w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 

10.4 Dostosowanie systemów kształcenia 

i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku 

pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie 

systemów kształcenia i szkolenia 

zawodowego do potrzeb rynku pracy – 

konkurs horyzontalny i OSI. 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór w trybie konkursowym 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-

2020, Oś Priorytetowa 10. Edukacja Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia 

i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, w ramach Poddziałania 10.4.1. Funkcję 

instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Powiat Jeleniogórski, 

podpisał list intencyjny uczestnictwa w projekcie pn. „Wsparcie na zawodowym starcie” 

w ramach RPO WD 2014-2020, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia 

i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie 

systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkurs 

horyzontalny i OSI. Wkładem własnym będzie forma niepieniężna - udostępnienie 

pracowni na realizowane szkolenia. Partnerem wiodącym jest firma GAMMA D. Didiuk i 

M. Wasilewski Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie. Od roku szkolnego 2018/2019 

ZSTiL w Piechowicach uczestniczy w projekcie, który będzie trwał do sierpnia 2020 roku. 

Uczestnicy: 20 informatyków - kurs informatycznych z programowania w różnych językach 

programowania oraz grafiki komputerowej, 13 elektryków - kurs spawania. Cała 

trzydziestka uczniów weźmie udział w warsztatach z kompetencji społecznych i poruszania 

się po rynku pracy. Dodatkowo dziesięciu uczniów będzie brało udział w kursie prawa jazdy 

kat. B. Firmą Gamma dokonano wyboru szkoleniowców, którzy poprowadzą kursy 

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

biorących udział w projekcie w kwocie po 1.000,00 zł dla każdego z wyrównaniem 

od września 2018. 

W I kwartale 2020 r.: - zostały przeprowadzone ostatnie kursy informatyczne, 

tj. programowanie w środowisku Android i programowanie w języki C#, - uczniowie 

kontynuowali kurs prawa jazdy, - dwóch uczniów otrzymało stypendium 1000 zł/miesiąc. 

W II kwartale 2020 r. uczniowie kontynuowali kurs prawa jazdy.  

Poza tym nie uczestniczyli w żadnych innych zajęciach. Dwóch uczniów do końca roku 

szkolnego otrzymywało stypendium co miesiąc po 1 000, 00 zł. 

W III kwartale 2020 r. uczniowie kontynuowali kurs prawa jazdy. W trakcie wakacji odbył 

się jeden staż zawodowy. We wrześniu odbyły się dwa kursy dla uczniów. Pierwszy 

to „Bezpieczeństwo teleinformatyczne”, drugi „Programowanie systemów wbudowanych”. 

Odbyły się również kursy dla nauczycieli: „Zaawansowane administrowania systemami 

bazodanowymi i infrastrukturą typu data center”, „Audyt bezpieczeństwa i testy 

penetracyjne infrastruktury ICT”. Oraz „Użycie portali społecznościowych w promowaniu 

zajęć pozalekcyjnych wśród młodzieży”. 

Realizację uchwały zakończono. 
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22.  

Nr L/251/2018 z dn. 01.10.2018 r. 

w sprawie zwolnienia mieszkańców 

miasta Piechowice z obowiązku 

uiszczania opłat związanych ze zmianami 

administracyjnymi 

Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Doln. w dniu 16.10.2018 r. pod poz. 5012. 

Nie zgłosiła się żadna osoba uprawniona do wymiany dokumentów. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

23.  

Nr L/254/2018 z dn. 01.10.2018 r. 

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków 

i opłat stanowiących dochody budżetu 

Powiatu Jeleniogórskiego instrumentem 

płatniczym. 

Dnia 24.01.2019 r. zawarto umowę współpracy z First Data Polska S.A  w Warszawie 

w zakresie obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi VISA 

i MasterCard. Umowa jest realizowana. 

Realizację uchwały zakończono. 

24.  

Nr IV/23/2019 z dn. 25.01.2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia pomiędzy Powiatem 

Jeleniogórskim a Gminą Stara Kamie-nica 

dotyczącego założenia i prowadzenia 

szkoły publicznej typu Liceum 

Ogólnokształcące dla młodzieży 

Rada Gminy w Starej Kamienicy uchwałą Nr L/III/346/2018 z dnia 15.11.2018 r. wyraziła 

zamiar utworzenia z dniem 1 września 2019 r. czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego 

w Starej Kamienicy. Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe 

utworzenie Liceum w obiekcie Szkoły Podstawowej w Starej Kamienicy daje możliwość 

utworzenia zespołu szkół. Dnia 25.01.2019 r. pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim, a Gminą 

Stara Kamienica zostało zawarte Porozumienie Nr 12/2019 w sprawie przyjęcia przez 

Gminę Stara Kamienica zadania z zakresu edukacji publicznej, należącej do właściwości 

Powiatu realizowanego na terenie Gminy Stara Kamienica polegającego na utworzeniu 

i prowadzeniu szkoły ponadpodstawowej Liceum Ogólnokształcącego w Starej Kamienicy 

oraz w sprawie wyrażenia zgody przez Powiat Jeleniogórski na założenie i prowadzenie 

publicznej szkoły typu Liceum Ogólnokształcące przez Gminę Stara Kamienica. 

Realizację uchwały zakończono. 

25.  

Nr IV/24/2019 z dn. 25.01.2019 r. 

w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii 

rozwoju społeczno-gospodarczego 

południowej i zachodniej części Dolnego 

Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 

2030” 

W grudniu 2017 r. 107 samorządów - gmin i powiatów subregionów wałbrzyskiego 

i jeleniogórskiego podpisało we Wleniu Deklarację Sudecką. Sygnatariusze Deklaracji 

Sudeckiej wyrazili wolę podjęcia wspólnych działań zmierzających do poprawy warunków 

życia mieszkańców i szybszego rozwoju gospodarczego tej części Dolnego Śląska. 

Sygnatariusze zobowiązali się do współdziałania przy opracowaniu planu modernizacji 

i rozwoju – zwanego „Strategia Rozwoju Sudety 2030”. Zgodnie z podjętą uchwałą 

Nr XLII/216/2018 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie 

przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części 

Dolnego Śląska „SUDETY 2030”, wyrażona została zgoda na partycypowanie Powiatu 

Jeleniogórskiego w kosztach opracowania przedmiotowego dokumentu. Wykonawcą 

Strategii został Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, z którym Zarząd Powiatu 

Jeleniogórskiego w dniu 8 maja 2018 r. zawarł umowę Nr 83/2018. Kwota za wykonanie 

usługi została podzielona równo na wszystkie samorządy i wyniosła 1.122,64 zł netto 

(1.380,85 zł brutto). W dniu 24.09.2018 r. na Walnym Zebraniu Sygnatariuszy w wyniku 

głosowania przyjęto i zatwierdzono treść „Strategii Rozwoju Sudety 2030”. Strategia jest 

dokumentem operacyjno-wdrożeniowym, który stanowić będzie narzędzie realizacji 

zaktualizowanej uchwałą Nr L/1790/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 

20 września 2018 r. Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030. Zapisy strategii 

są zgodne również z treścią Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 

(z perspektywą do 2030 r.) oraz aktualizowanej Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 

2030. Ostatnim etapem prac nad ww. dokumentem było jego przyjęcie do realizacji 

w drodze uchwały przez rady gmin/powiatów, co umożliwi skuteczniejsze ubieganie się 

o środki finansowe z Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej w nowej perspektywie 

finansowej 2021-2027. W dniu 25 stycznia 2019 r. Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwałą 

Nr IV/24/2019 przyjęła do realizacji Strategię rozwoju społeczno-gospodarczego 

południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwaną „Strategia Rozwoju Sudety 2030”. 

Treść ww. uchwały została opublikowana na stronie internetowej Powiatu w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

26.  
Nr IV/27/2019 z dn. 25.01.2019 r. 

w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej powiatu jeleniogórskiego. 

Uchwała została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej drogą elektroniczna 

(w systemie Besti@). 

Uchwała w trakcie realizacji. 

27.  

Nr V/30/2019 z dn. 28.02.2019 r. 

w sprawie stanowienia o kierunkach 

działania Zarządu Powiatu 

Jeleniogórskiego w zakresie współpracy 

dotyczącej wspólnej promocji w zakresie 

kultury fizycznej i turystyki, ochrony 

przyrody oraz edukacji ekologicznej. 

W celu zintensyfikowania oraz zwiększenia efektywności działań promocyjnych 

dotyczących wspólnej promocji w zakresie kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody 

oraz edukacji ekologicznej, a także zwiększenia zasięgu ich oddziaływania na szeroką 

promocję regionu. Rada Powiatu wyraziła wolę podjęcia przez Powiat współpracy 

z jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej, w tym 

państwowymi osobami prawnymi oraz organizacjami pozarządowymi 

W I kwartale 2020 roku, w ramach ustaleń, materiały promocyjno - edukacyjne KPN 

znalazły się w ofercie materiałów promocyjnych Powiatu Jeleniogórskiego prezentowanych 

podczas Międzynarodowych Targów Turystyki i Czasu Wolnego 2020 w terminie- 28.02-

1.03.2020. 

W II kwartale 2020 roku ze względu na panujący stan epidemiologiczny COVID-19 Powiat 

Jeleniogórski musiał zrezygnować  prezentacji krajowych i zagranicznych, stąd też 

materiały promocyjno-edukacyjne KPN nie znalazły się w ofercie materiałów 

promocyjnych powiatu. 

Uchwała w trakcie realizacji. 
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28.  

Nr V/31/2019 z dn. 28.02.2019 r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania 

i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

podmiotów oświatowych oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości 

ich pobrania i wykorzystania. 

Uchwała pismem z dnia 01.03.2019 r., znak: BRP.0711.2.2019 została przesłana 

(za pośrednictwem ePUAP) w dniu 05.03.2019 r. do organu nadzoru - Wojewody 

Dolnośląskiego.  

Uchwała w trakcie realizacji. 

29.  

Nr V/35/2019 z dnia 28.02.2019 r. 

w sprawie powierzenia Gminie 

Mysłakowice prowadzenia zadania 

polegającego na utrzymaniu zieleni 

przydrożnej w pasie drogowym dróg 

powiatowych położonych na terenie 

Gminy Mysłakowice. 

Uchwała pismem z dnia 01.03.2019 r., znak: BRP.0711.2.2019 została przesłana 

(za pośrednictwem ePUAP) w dniu 05.03.2019 r. do organu nadzoru - Wojewody 

Dolnośląskiego. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

30.  

Nr V/36/2019 z dn. 28.02.2019 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Jeżów 

Sudecki prowadzenia zadania 

polegającego na utrzymaniu zielni 

przydrożnej w pasie drogowym dróg 

powiatowych położonych na terenie 

Gminy Jeżów Sudecki. 

Uchwała pismem z dnia 01.03.2019 r., znak: BRP.0711.2.2019 została przesłana 

(za pośrednictwem ePUAP) w dniu 05.03.2019 r. do organu nadzoru - Wojewody 

Dolnośląskiego.  

Uchwała w trakcie realizacji. 

31.  

Nr V/37/2019 z dn. 28.02.2019 r. 

w sprawie powierzenia Gminie 

Podgórzyn prowadzenia zadania 

polegającego na utrzymaniu zieleni 

przydrożnej w pasie drogowym dróg 

powiatowych położonych na terenie 

Gminy Podgórzyn. 

Uchwała pismem z dnia 01.03.2019 r., znak: BRP.0711.2.2019 została przesłana 

(za pośrednictwem ePUAP) w dniu 05.03.2019 r. do organu nadzoru - Wojewody 

Dolnośląskiego.  

Uchwała w trakcie realizacji. 

32.  
Nr V/39/2019 z dn. 28.02.2019 r. 

w sprawie obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej. 

Uchwała pismem znak: BRP.0711.2.2019 z dnia 01.03.2019 r. została przesłana 

(za pośrednictwem ePUAP) w dniu 05.03.2019 r. do organu nadzoru – Wojewody 

Dolnośląskiego. Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Doln. w dniu 12 marca 2019 r. 

pod poz. 1647. W 2020 roku nie zgłoszono inicjatywy uchwałodawczej przez obywateli. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

33.  

Nr VI/45/2019 z dn. 28.03.2019 r. 

z dnia w sprawie zmian w wieloletniej 

prognozie finansowej powiatu 

jeleniogórskiego. 

Uchwała została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej drogą elektroniczną 

w systemie Besti@. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

34.  

Nr VII/52/2019 z dn. 10.05.2019 r. 

w sprawie powierzenia Miastu Szklarska 

Poręba zadania polegającego na 

opracowaniu dokumentacji projektowo-

kosztorysowej przebudowy drogi 

powiatowej nr 2733D wraz z mostem nad 

rzeką kamienna w Szklarskiej Porębie 

oraz wyrażenia zgody na wspólną 

realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2733D wraz z mostem nad 

rzeką Kamienna w Szklarskiej Porębie”. 

Rada Powiatu uchwałą w przedmiotowej sprawie powierzyła zadanie polegającego 

na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej 

nr 2733D wraz z mostem nad rzeką Kamienna w Szklarskiej Porębie oraz wyrażenia zgody 

na wspólną realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2733D wraz z mostem 

nad rzeką Kamienna w Szklarskiej Porębie” powierza Miastu Szklarska Poręba.  

Uchwała w trakcie realizacji. 

35.  

Nr VII/55/19 z dn. 10.05.2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej. 

Uchwała pismem z dnia 28.06.2019 r., znak: BRP.0711.6.2019 została przesłana 

(za pośrednictwem ePUAP) w dniu 05.07.2019 r. do organu nadzoru - Wojewody 

Dolnośląskiego. Uchwałę zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Realizację uchwały zakończono. 

36.  

Nr VIII/57/19 z dn. 31.05.2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

Porozumienia z Powiatem Lubańskim w 

sprawie wykonania przez Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej w Smolniku 

usług w zakresie interwencji kryzysowej 

na rzecz mieszkańców Powiatu 

Jeleniogórskiego. 

Niniejszą uchwałą Powiat Jeleniogórski wyraził zgodę na zawarcie Porozumienia 

z Powiatem Lubańskim w sprawie wykonania przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

w Smolniku usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Powiatu 

Jeleniogórskiego Zadanie będzie realizowane na podstawie zawartego porozumienia 

między powiatami. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

37.  

Nr IX/59/2019 z dn. 28.06.2019 r. 

w sprawie uchwalenia „Powiatowego 

Planu działań na Rzecz Zatrudnienia na 

lata a2019-2021” 

Realizacja zadania polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej dla dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Szklarskiej Porębie - Zadanie jest 

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

Powiatem Jeleniogórskim a Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek N.M.P.N.P. z siedzibą 

w Leśnicy na okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2023 r. Dom liczy 63 miejsca, w I kwartale br. 

przebywało w nim 63 osoby. Koszt utrzymania mieszkańca w Domu do miesiąca stycznia 

2020 r. wynosił 3 620,58 zł, a od miesiąca lutego 3.970,00 zł. W I kwartale na realizację 

zadania z budżetu Wojewody przeznaczono kwotę w wysokości 450 000 zł, w III kwartale 

br. przebywało w nim 65 osób. W III kwartale br. na realizację zadania z budżetu Wojewody 

przeznaczono kwotę w wysokości 300 000 zł. W IV kwartale br. przebywało w nim 64 

osoby. W IV kwartale br. na realizację zadania z budżetu Wojewody przeznaczono kwotę w 
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wysokości 430 238,75 zł. Łączna kwota wydatkowana na realizację tego zadania w roku 

2020 wynosiła 1.580.381 zł. 

Kontynuacja zadania polegającego na prowadzeniu Domu dla Dzieci „Nadzieja” 

w Przesiece - Zadanie realizowane jest na podstawie umowy Nr 192/2016 zawartej w dniu 

29 grudnia 2016 r. między Powiatem Jeleniogórskim a Karkonoskim Stowarzyszeniem 

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

na okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2021 r. Placówka liczy 14 miejsc. W I kwartale br. roku 

przebywało w niej 15 wychowanków. Koszt utrzymania dziecka w placówce wynosił 

do miesiąca stycznia 2020 r. - 3 390,63 zł, a od miesiąca lutego 3.906,78 zł. W I kwartale na 

realizację zadania przeznaczono kwotę 169 703,55 zł. W III kwartale roku przebywało 

w placówce 16 wychowanków. W III kwartale na realizację zadania przeznaczono kwotę 

174 374,84 zł, w IV kwartale kwotę 187 525,44 zł. Łączna kwota wydatkowana na 

realizację tego zadania w roku 2020 wynosiła 713 502,15 zł. 

Kontynuacja zadania polegającego na dofinansowaniu kosztów Działalności Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Kowarach - Warsztat utworzono w ramach „Programu 

wyrównywania różnic między regionami II”, zgodnie z umową nr WRR/000129/01/D 

z dnia 20 grudnia 2012 r. zawartą pomiędzy PFRON a Powiatem Jeleniogórskim i obejmuje 

terapią 30 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu. Koszty jego działalności są 

finansowane głównie ze środków PFRON (90%) oraz powiatu (10%). W I kwartale 2020 

na działalność Warsztatu przekazano kwotę łączną 170 800 zł, z czego 153 720 zł stanowiło 

dofinansowanie PFRON, 17 080 zł dofinansował powiat. Ponadto, 18 niepełnosprawnych 

mieszkańców powiatu uczestniczyło w zajęciach dwóch warsztatów terapii zajęciowej na 

terenie Miasta Jelenia Góra. Na dofinansowanie zadania Powiat w I kwartale 2020 r. 

przekazał kwotę 10 247,94 zł, W III kwartale łączną kwotę 170 800 zł, z czego 153 720 zł 

stanowiło dofinansowanie PFRON, 17 080 zł dofinansował powiat. Ponadto, 19 

niepełnosprawnych mieszkańców powiatu jeleniogórskiego uczestniczyło w zajęciach 

dwóch warsztatów terapii zajęciowej na terenie Miasta Jelenia Góra. Na dofinansowanie 

zadania Powiat w III kwartale przekazał kwotę 10 801,28 zł, a w IV kwartale kwotę 

10 817,46 zł. Łączna kwota wydatkowana na realizację tego zadania w roku 2020 wynosiła 

43 063,50 zł. 

Uchwała w trakcie realizacji. 
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