
UCHWAŁA NR VIII/56/2019
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia „Rocznego raportu o stanie realizacji Programu Rozwoju Powiatu 
Jeleniogórskiego na lata 2016-2020” za 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 9ca ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 19 ust. 3a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1307 z późn. zm.) w związku z uchwałą
Nr XVIII/99/2016 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia 
„Programu Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020”, Rada Powiatu Jeleniogórskiego 
uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się „Roczny raport o stanie realizacji Programu Rozwoju Powiatu 
Jeleniogórskiego na lata 2016-2020” za rok 2018, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Powiatu Jeleniogórskiego

Eugeniusz Kleśta
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WSTĘP 

„Program Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016 – 2020”, zwany dalej 

„Programem”, opracowany został w oparciu o obowiązek ustawowy wynikający z Ustawy z dnia 

06 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1307 

z późn. zm.). Projekt Programu – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – po jego przyjęciu 

przez Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego poddany został 35 – dniowym konsultacjom społecznym, 

w wyniku których nie zostały wniesione żadne uwagi, opinie czy też wnioski do jego treści. 

Projekt Programu został zaprezentowany Radzie Powiatu podczas sesji w dniu 29 kwietnia 2016 r. 

i ostatecznie został przyjęty przez Radę Powiatu Jeleniogórskiego Uchwałą 

Nr XVIII/99/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r.1 

 

Program jest spójny z dokumentami strategicznymi wyższego rzędu: na poziomie kraju - 

Strategią na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030), 

na poziomie województwa - zaktualizowaną Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 

2030, przyjętą uchwałą Nr L/1790/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 września 

2018 r. Zapisy przedmiotowego dokumentu w żadnym miejscu nie są również sprzeczne czy też 

konfliktowe z treścią projektów aktualizowanych obecnie: Krajowej Strategii Rozwoju 

Regionalnego 2030 oraz Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego. 

Program jest kompatybilny ponadto z treścią „Strategii Rozwoju Sudety 2030”, przyjętej uchwałą 

Rady Powiatu Jeleniogórskiego nr IV/24/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w ramach współpracy 

z jednostkami samorządowymi. 

 

Treść Programu wraz z treścią Uchwały została umieszczona na stronie internetowej 

pod adresem: http://powiat.jeleniogorski.pl/program-rozwoju/. Informację o podjęciu przez Radę 

Powiatu Jeleniogórskiego Uchwały jw. w sprawie przyjęcia Programu 

i o miejscu udostepnienia jego treści zawarto w Komunikacie Nr 1 Zarządu Powiatu 

Jeleniogórskiego z dnia 10 maja 2016 r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego pod poz. 2504 z dnia 18 maja 2016 r.2 

 

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego na posiedzeniu w dniu 31 maja 2016 r. podjął Uchwałę 

Nr 79/255/16 w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia, monitorowania i ewaluacji Programu 

Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016 – 2020. Celem pracy powołanego Zespołu jest 

realizowanie funkcji planistycznej, monitoringowej, informacyjno-wnioskodawczej i wewnętrznej 

dystrybucji informacji, związanych z procesem wdrożenia i realizacji Programu.  

 

Rok 2018 był kolejnym okresem w procesie realizacji Programu. Tworzenie Programu 

i wdrażanie jego założeń następowało w oparciu o wypracowany system informacji o zjawiskach 

i procesach: społecznych, gospodarczych i środowiskowych zachodzących w obszarze działania 

Powiatu Jeleniogórskiego. Aby wyznaczone w Programie cele mogły zostać w końcowym jego 

okresie osiągnięte uczestnicy procesu ich realizacji podejmowali w 2018 roku stosowne działania 

programowe, zmierzające w zgodnych, wytyczonych w Programie kierunkach. 

 

                                                           
1  Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego 
2  Źródło: jw. oraz Dziennik Urzędowy z dnia 18 maja 2016 r. poz. 2504 

Id: 84E5C984-CD28-417E-A9DB-DE1524DFC090. Podpisany Strona 3 z 62

http://powiat.jeleniogorski.pl/program-rozwoju/


Roczny raport o stanie realizacji Programu Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020 

3 
 

Niniejszy Roczny raport jest dokumentem opracowanym przez Wydział Rozwoju i Obsługi 

Technicznej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze na podstawie dyspozycji zawartej 

w Programie, odnoszącej się do systemu jego wdrażania, realizacji i monitorowania. Celem 

niniejszego raportu jest przedstawienie na podstawie prowadzonego monitoringu i ewaluacji3: 

1) kierunków działań programowych i ich uczestników, 

2) zakresu zrealizowanych działań i zadań, 

3) wyników wskaźników, uzyskanych z wykonanych działań i zadań, 

4) oceny i wniosków ze stanu realizacji Programu. 

ROZDZIAŁ I 

1. KIERUNKI DZIAŁAŃ 

 Program Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016 – 2020, jako dokument 

wspierający zarządzanie Powiatem, wymagał użycia właściwych kierunków działań 

programowych, umożliwiających realizację określonego zadania i osiągnięcie zaplanowanych 

celów szczegółowych, które wytyczały drogę do uzyskania założonego celu głównego 

„Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego”. Działania programowe realizowano 

w przyjętych trzech domenach, nazwanych „ładami”4: społecznym, gospodarczym 

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

i zadania, których stopień realizacji zależny był od jakości i stopnia podejmowanych działań 

w ramach zadań przypisanych tym celom. 

 Wyspecyfikowane w poszczególnych ładach do wykonania cele szczegółowe i zadania 

wskazywały uczestnikom procesu kierunki działań programowych, jakie były przez nich 

podejmowane. 

I. ŁAD SPOŁECZNY 

 

1) W celu osiągnięcia właściwego rozwoju systemu kształcenia dostosowanego do potrzeb 

edukacyjnych i rynku pracy, działania były ukierunkowane na: 

a) wzrost aktywizacji zawodowej młodych bezrobotnych, 

b) innowacyjność projektów edukacyjnych oraz poprawę stanu technicznego 

i wyposażenia bazy edukacyjnej, 

c) promowanie i wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych oraz na poprawę wyników 

egzaminów szkolnych, 

d) uruchamianie pomocy finansowej do zajęć dodatkowych i wzbogacanie oferty 

edukacyjnej, 

e) pomoc profilaktyczno-pedagogiczną dla uczniów, 

f) krzewienie współpracy transgranicznej w ramach szkół. 

 

                                                           
3 Źródło: Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli – Barbara Okleja (ewaluacja to proces  

o charakterze poznawczym, obejmujący projektowanie czynności badawczych, zbieranie, analiza i ocena danych) 
4 Źródło: Program Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016 – 2020, str. 39 
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2) W celu osiągnięcia właściwego rozwoju oferty spędzania czasu wolnego, działania były 

ukierunkowane na: 

a) upowszechnianie sportu i rekreacji oraz krzewienie współpracy z organizacjami 

pożytku publicznego w tym zakresie, 

b) promowanie osiągnięć sportowców szczególnie uzdolnionych, 

c) organizację i wspieranie finansowe wszelkich imprez sportowych, rekreacyjnych 

i turystycznych, 

d) informacyjne znakowanie Powiatu i wzmacnianie jego wizerunku,  

e) krzewienie współpracy w zakresie wspierania rozwoju funkcji turystycznych. 

3) W celu poprawienia dostępności i sprawności służby zdrowia, działania były 

ukierunkowane na: 

a) uruchamianie programów badań kontrolnych, 

b) poprawę wyposażenia szkolnych gabinetów pielęgniarskich, 

c) wdrażanie programów promocji zdrowia przy współudziale JST z organizacjami 

społecznymi. 

 

4)  W celu zapewnienia skutecznej pomocy społecznej, działania były ukierunkowane na: 

a) propagowanie idei tworzenia rodzinnej pieczy zastępczej oraz na szkolenie 

i wspieranie rodzin zastępczych, 

b) tworzenie szerokich ofert dofinansowania rehabilitacji społecznej dla osób 

niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, 

c) pokonywanie barier architektonicznych w Domach Pomocy Społecznej. 

 

5) W celu poprawienia jakości świadczonych przez Powiat usług, działania były 

ukierunkowane na: 

a) budowę obiegu dokumentów w Starostwie, poprzez stworzenie warunków wdrożenia 

systemu elektronicznego i wprowadzenie jak największej ilości formularzy e-PUAP do 

systemu elektronicznego załatwiania spraw, 

b) wdrożenie właściwej dokumentacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji, 

c) ciągłe doskonalenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji kadry kierowniczej 

Starostwa oraz jego pracowników. 

 

6)  W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa publicznego, działania były ukierunkowane 

na:  

a) budowę systemu ostrzegania i alarmowania ludności Powiatu przed katastrofami 

naturalnymi, 

b) poprawę systemów sieci cyfrowej łączności radiowej i sieci współdziałania Starosty 

Jeleniogórskiego, 

c) poprawę bezpieczeństwa pożarowego w obiektach Powiatu Jeleniogórskiego. 
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7) W celu poprawy społeczno-gospodarczej współpracy z miastem Jelenia Góra i współpracy 

międzynarodowej działania były ukierunkowane na: 

a) nawiązanie współpracy szkół z podmiotami gospodarczymi w kraju i zagranicą, 

b) wspieranie tworzenia nowych stref ekonomicznych, 

c) wspieranie przebudowy i modernizacji sieci drogowych i kolejowych oraz transportu 

lotniczego w celu łatwiejszego i szybszego dostępu do naszego regionu. 

II. ŁAD GOSPODARCZY 

1) W celu wspierania rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, działania 

były ukierunkowane na: 

a) wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy, 

b) dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej przez bezrobotnych. 

 

2) W celu uzyskania wysokiego poziomu skomunikowania wewnątrzregionalnego 

i ponadregionalnego, działania ukierunkowano na: 

a) bieżące utrzymywanie dróg powiatowych, 

b) modernizację i przebudowę dróg powiatowych. 

 

3) W celu wzmacniania wizerunku Powiatu Jeleniogórskiego, działania były ukierunkowane 

na: 

a) organizację zdarzeń promujących dziedzictwo kulturowe i walory przyrodnicze 

Powiatu oraz na promocję Powiatu,  

b) kreowanie właściwego i atrakcyjnego turystycznie wizerunku Powiatu. 

 

4) W celu rozwijania współpracy z samorządami gminnymi i innymi podmiotami w zakresie 

rozwoju gospodarczego, działania były ukierunkowane na: 

a) krzewienie współpracy z partnerami rynku pracy w zakresie tworzenia, promocji 

i realizacji programów rynku pracy, 

b) krzewienie współpracy z organizacjami pozarządowymi, współpracy partnerskiej 

i ponadnarodowej z instytucjami innych państw w zakresie zawartych umów 

gospodarczych oraz rozwoju gospodarczego. 

 

II. ŁAD ŚRODOWISKOWY 

 

1) W celu zwiększenia świadomości ekologicznej społeczności Powiatu, działania były 

ukierunkowane na: 

a) wspierania finansowe i wdrażanie zdarzeń, które podnoszą świadomość ekologiczną 

mieszkańców Powiatu, 

b) aktywne włączanie w programy edukacyjne placówek oświatowych, 

c) krzewienie współpracy z międzygminnymi ośrodkami ekologicznymi. 
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2) W celu poprawy jakości powietrza, działania były ukierunkowane na: 

a) ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza, 

b) termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. 

 

3) W celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, działania były ukierunkowane na 

wykonanie robót budowlanych w tym zakresie na terenie Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Szklarskiej Porębie. 

 

4) W celu zapewnienia ochrony powierzchni ziemi i gleby, działania były ukierunkowane na: 

a) likwidację osuwiska przy drodze powiatowej w Siedlęcinie, 

b) wspieranie finansowe usuwania azbestu. 

 

5) W celu doskonalenia gotowości na zagrożenia, katastrofy i klęski żywiołowe, działania 

były ukierunkowane na:  

a) wspieranie budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego KOSTRZYCA, 

b) budowę lokalnego systemu osłony przeciwpowodziowej Kotliny Jeleniogórskiej, 

c) poprawę wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego oraz Powiatowego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze. 

 

 

2. UCZESTNICY DZIAŁAŃ 

 

 Uczestnicy działań tworzyli system współdziałania i współpracy, w którym dominujący 

udział mieli uczestnicy wewnętrzni. Byli oni bezpośrednio odpowiedzialni za skuteczne 

i prawidłowe wykonywanie działań oraz dążenie do osiągnięcia założonych celów. Uczestnicy 

zewnętrzni pełnili funkcję partnerów wspomagających uczestników wewnętrznych w różnego 

rodzaju tzw. zdarzeniach programowych5, a ich rola była bardzo ważna. Wykonanie wielu działań 

bezwzględnie wymagało ich udziału. Podział uczestników w procesie realizowanych w 2018 roku 

działań i zadań przedstawia tabela nr 1. 

 
 Tabela nr 1: Podział uczestników w procesie działań 
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Źródło: Opracowanie własne 

                                                           
5 Termin stworzony przez ROT 1 dla potrzeb Raportu według definicji własnej: to organizowane w trakcie realizacji 

procesu działań programowych programy, projekty, spotkania, targi, imprezy turystyczno-krajoznawcze i sportowe, 

itp., mające ścisły związek z treścią Programu oraz służące temu Programowi. 
6 Dotyczy wyłącznie Powiatu Jeleniogórskiego 
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Koordynatorzy7 spełniali istotną rolę w procesie – stanowili swego rodzaju czynnik warunkujący 

harmonijne funkcjonowanie procesu działań, poprzez właściwą ich organizację. Realizatorzy 

zadań podejmowali działania bezpośrednie w uzgodnieniu z koordynatorami. Reprezentantów, 

koordynatorów i realizatorów zadań określa rozdział II pkt 3 „Programu Rozwoju Powiatu 

Jeleniogórskiego na lata 2016 – 2020”. 

ROZDZIAŁ II 

1. STAN REALIZACJI DZIAŁAŃ I ZADAŃ 

 Działania programowe podejmowane były w roku 2018 w ładach: społecznym, 

gospodarczym i środowiskowym. Służyły one realizacji zadań i osiągnięciu założonych w ładach 

celów szczegółowych. Wszystkie określone w Programie zadania, na rzecz których były 

podejmowane działania, odnosiły się do 2018 roku bez względu na wielkości środków 

finansowych przewidzianych na realizację tych zadań. 

 Realizację zadań rozpoczęto w roku 2016. Aby osiągnąć założone cele, działania będą 

podejmowane do 2020 roku. 

 Podejmowanie działań programowych, w celu wykonania określonych zadań, odbywało się 

z różnym nasileniem i skutkiem, a stopień ich realizacji zależny był od wielu czynników 

wewnętrznych, jak i zewnętrznych, do których nawiązuje rozdział III Raportu. 

 Wszystkie działania wykonywane były w spójności z innymi dokumentami strategicznymi, 

odnoszącymi się do treści Programu, przy udziale członków Aglomeracji Jeleniogórskiej. Powiat 

Jeleniogórski uczestniczył w realizacji ważnych dla mieszkańców regionu przedsięwzięć 

zaplanowanych w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej 

na lata 2014 – 2023. Działania programowe podejmowane w roku 2018 były ukierunkowane 

zgodnie z zakładanymi w Programie celami. 

 Działania podejmowane były przez poszczególne Wydziały Starostwa Powiatowego 

w Jeleniej Górze i jednostki organizacyjne Powiatu, w oparciu o wzajemną współpracę 

z partnerami zewnętrznymi oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, przy spójności 

z programami i projektami, wynikającymi z innych źródeł. 

 Całość podejmowanych działań na rzecz realizacji określonych w Programie zadań, 

z podziałem na cele szczegółowe i łady, w których te cele występują, przedstawiono w tabeli nr 2. 

 W ostatniej kolumnie tabeli pokazano wielkości wydatków, jakie poniesione zostały 

w związku z podejmowanymi działaniami, z wyłączeniem kosztów wynikających z zatrudnienia 

pracowników zaangażowanych w działanie. 

 

                                                           
7 Źródło: Słownik Języka Polskiego 
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Tabela nr 2:Wykaz podejmowanych działań 

1. ŁAD SPOŁECZNY 

CEL 1.1. ROZWÓJ SYSTEMU KSZTAŁCENIA DOSTOSOWANY DO POTRZEB EDUKACYJNYCH I RYNKU PRACY 

ZADANIA DZIAŁANIA WYDATEK (ZŁ) 

1. Działania na rzecz zwiększenia 

aktywizacji młodych bezrobotnych 

z Powiatu Jeleniogórskiego 

1. Na koniec 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy odnotował 

liczbę 277 osób bezrobotnych do 30 roku życia w powiecie 

jeleniogórskim, co stanowiło 16% wszystkich 

bezrobotnych zamieszkałych w powiecie. 

 

2. Wzrost potencjału kwalifikacyjnego zasobów pracy i jego 

dostosowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy to 

podstawowy warunek zwiększania aktywności zawodowej 

w szczególności osób młodych. 

 

3.  W celu zwiększenia stopnia aktywizacji bezrobotnych 

podejmowane były w ramach środków Funduszu Pracy 

różnorodne działania, takie jak: 

a) skierowano 2 młodych bezrobotnych na indywidualne 

i dwa grupowe szkolenia uzupełniające kwalifikacje, 
b) w ramach programów: „Aktywność szansą na pracę”,  

„Twoje życie – Twój sukces”, „Koniec z biernością – czas 

na rozwój” oraz projektów: RPO WD i  Program 

Operacyjny „Wiedza - Edukacja – Rozwój” (PO WER) 

zorganizowano staże dla 36 młodych bezrobotnych, 
c) zawarto 28 umów na realizację tzw. bonów na zasiedlenie 

dla 27 młodych bezrobotnych podejmujących zatrudnienie 

i dla 1 młodego bezrobotnego rozpoczynającego 

działalność gosp., 
d) refundowano część wynagrodzeń oraz składki ZUS 

14 osobom do 30 roku życia w ramach programu „Praca 

dla młodych”, 
e) prowadzono poradnictwo indywidualne w formie 

udzielania pomocy młodym bezrobotnym i poszukującym 

pracy w wyborze odpowiedniego zawodu, miejsca pracy, 

a także pomocy w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach 

w tym zakresie oraz w planowaniu kariery zawodowej 

(87 wizyt indywidualnych – 86 osób bezrobotnych do 

30 roku życia), 
f) przeprowadzano za pośrednictwem doradców zawodowych 

31 spotkań grupowych informacyjno – zawodowych pn. 

„Młodzież bliżej rynku pracy” z nowo rejestrującymi się 

młodymi bezrobotnymi w wieku do 30 roku życia, 
g) zorganizowano 5 cyklicznych spotkań w ramach grupowej 

informacji zawodowej pn. „Planowanie kariery 

zawodowej, a współczesny rynek pracy” skierowanych do 

młodzieży do 30 roku życia ponownie zarejestrowanej, ze 

szczególnym uwzględnieniem grupy NEET czyli 

młodzieży pozostającej poza sferą edukacji i zatrudnienia, 
h) prowadzano lokalną edukację na rynku pracy m. in. 

poprzez: 
• udział przedstawiciela Powiatowego Urzędu Pracy 

w „Jesiennych Targach Pracy”, organizowanych przez 

Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze, 

w celu zapoznania studentów i absolwentów z aktualnym 

rynkiem pracy (trendy i zmiany na rynku pracy, 

oczekiwania pracodawców wobec kandydatów, błędy 

w trakcie spotkań rekrutacyjnych), 

• udział przedstawiciela Powiatowego Urzędu Pracy 

w zorganizowanej pod patronatem Prezydenta Miasta 

Jeleniej Góry przez Karkonoską Państwową Szkołę 

Wyższą w Jeleniej Górze I debacie pt. „System edukacji 

883.402,88 
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a rynek pracy”. Debata poświęcona była wyzwaniom, jakie 

stoją przed jeleniogórskim systemem edukacji i rynkiem 

pracy oraz modelom kompleksowej współpracy biznesu 

z edukacją, 

• udział przedstawiciela Powiatowego Urzędu Pracy 

w spotkaniu roboczym, organizowanym przez Dolnośląski 

Wojewódzki Urząd Pracy – Centrum Informacji 

i Planowania Kariery Zawodowej w Jeleniej Górze, na 

temat aktywizacji zawodowej osób młodych, stosowanych 

metod i technik pracy z młodzieżą, 

• opiniowanie przez Powiatową Radę Rynku Pracy  nowych 

kierunków kształcenia: magazynier-logistyk, opiekunka 

dziecięca, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, technik 

papiernictwa, kucharz, cukiernik, piekarz, sprzedawca, 

lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, 

stolarz, technik optyk. 

Zadanie w odniesieniu do roku 2018 zrealizowane ale nie 

zakończone – do dalszej realizacji w latach następnych 

2. Wdrażanie innowacyjnych 

projektów edukacyjnych 

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa 

Sportowego w Szklarskiej Porębie: 

• w dniu 14.09.2018 r. zakończył i rozliczył projekt 

współfinansowany ze środków unijnych w ramach RPO 

WD nr RPDA.10.02.03-02-0001/16 pn. „Warto iść dalej”, 

realizowany w okresie od 01.09.2016 – 31.08.2017 r. 

o łącznej wartości 210.663,38 zł, z czego 179.063,87 zł 

stanowiły środki europejskie, 20.549,51 zł środki budżetu 

Państwa, 11.050,00 zł wkład własny Powiatu 

Jeleniogórskiego. Projekt zakładał rozwój kompetencji 

matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych (nauczanie 

e-learningowe, projekty międzyszkolne), 

• w dniu 28.06.2018 r., w odpowiedzi na konkurs 

RPDA.10.02.03-02-301/18, złożył wniosek aplikacyjny na 

realizację projektu pn. „Robię to dla siebie” . Planowana 

wartość projektu to 306.206,42 zł, kwota dofinansowania 

290.606,42 zł. Projekt zakłada rozwój kompetencji 

językowych i cyfrowych oraz wsparcie psychologiczno-

pedagogiczne z wykorzystaniem urządzeń 

multimedialnych i jest planowany do realizacji w okresie 

od 01.04.2019-31.08.2020 r. 

 

2. W Zespole Szkół Technicznych i Licealnych 

w Piechowicach: 

• od 1.09.2016 r. realizowany jest w zawodzie technik 

informatyk program innowacji pedagogicznej „E-sport 

z projektowaniem i programowaniem gier 

komputerowych”. Obecnie program realizuje kl. III 

technikum. Program ma na celu wyposażenie uczniów 

w wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania 

i programowania, zapoznania z programami i narzędziami 

specjalistycznymi służącymi programowaniu jak również 

wyposażenie uczniów w umiejętność szybkiego 

podejmowania decyzji, logicznego myślenia i analizy, 

radzenia sobie ze stresem, prowadzenia narracji w grze, 

umiejętności pracy w grupie, 

• od 01.09.2018 r. realizowany jest projekt 

współfinansowany przez UE „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. 

63.000,00 
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3. W Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Szklarskiej Porębie: 

• Zespół Wczesnego Wspomagania rozwija wachlarz zajęć 

dla dzieci, dzięki którym w 2018 r. pozyskano dla 

placówki dotację celową z Ministerstwa Edukacji 

w kwocie 31.000,00 zł, 

• od grudnia 2017 r. realizowany jest program 

kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.  

W ramach tego programu utworzono  

ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy ze 

szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania 

rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności 

lub zagrożenia niepełnosprawnością oraz zakupiono 

pomoce do zajęć integracji sensorycznej, logopedycznej, 

psychopedagogicznej. Zorganizowano również dodatkowe 

zajęcia dla dzieci do 6 r.ż. (neurologopedyczne, z zakresu 

integracji sensorycznej, psychologiczno-pedagogiczne). 

W 2018 r. środki na realizację ww. zadania pozyskano 

z Ministerstwa Edukacji w kwocie 32.000,00 zł. 

 

4. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 

w Szklarskiej Porębie: 

• w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. 

realizowany był na podstawie umowy partnerskiej w 

ramach RPO WD 2014-2020 Oś priorytetowa 9 

„Włączenie społeczne”, Działania 9.1.B „Aktywna 

integracja” projekt pn. „Nowa Perspektywa-Lepszy Start”. 

Celem projektu było udzielenie wsparcia społeczno-

zawodowego podopiecznym dolnośląskich 

Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz ich 

rodzinom. Wychowankowie ośrodków uzyskali 

kompetencje niezbędne do samodzielnego funkcjonowania 

w społeczeństwie po zakończeniu pobytu w placówce.  

W projekcie uczestniczyli uczniowie szkoły podstawowej, 

gimnazjum i branżowej szkoły I stopnia podzieleni na 

6-osobowe grupy, 

• 6 wychowanków uczestniczyło w zewnętrznym projekcie 

unijnym Miasta Szklarska Poręba pn. „Aktywni, 

Zintegrowani, Silniejsi”, realizowanym w ramach RPO 

WD 2014-2020, współfinansowanym ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany 

był w okresie od 1.09.2017 r. do 31.01.2019 r. 

i przeznaczony dla osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym. W ramach projektu dostępne 

były różne formy wsparcia, m. in. kurs prawa jazdy, który 

uzyskało 3 wychowanków Ośrodka,  

• realizowano program kompleksowego wsparcia dla rodzin 

„Za życiem”, w ramach którego przygotowano 1-osobowe 

pokoje dla uczennic w ciąży, zapewniające komfortowe 

warunki pobytu do czasu porodu. 

Zadanie w odniesieniu do roku 2018 zrealizowane ale nie 

zakończone – do dalszej realizacji w latach następnych 

3. Poprawa stanu bazy 

infrastrukturalnej i doposażenie 

ośrodków edukacyjnych w pomoce 

dydaktyczne i sprzęt multimedialny 

1. W 2018 r. w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych 

w Piechowicach: 

• w ramach prac własnych, wykonywane były na bieżąco 

drobne prace naprawcze. Na zakup materiałów do 

bieżących napraw wydatkowano 4.179,00 zł. Wykonany 

został remont 1 sali dydaktycznej, która wcześniej była 

niezagospodarowanym pomieszczeniem po byłej spawalni. 

Pomieszczenie to po remoncie własnymi siłami 

zaadoptowane zostało na salę dydaktyczną do prowadzenia 

zajęć w zawodzie technik informatyk. Na kwotę 2.544,00 

zł zakupiono 16 krzesełek do pomieszczeń klasowych, 

730.207,45 

Id: 84E5C984-CD28-417E-A9DB-DE1524DFC090. Podpisany Strona 11 z 62



Roczny raport o stanie realizacji Programu Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020 

11 
 

• na pomoce dydaktyczne wydatkowano 2.876,12 zł. 

Największa część tych środków została przeznaczona na 

zakup pomocy dydaktycznych do kształcenia zawodowego 

w zawodzie: technik informatyk i technik elektryk oraz 

wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych na potrzeby 

egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe – 

2.312,52 zł. Na zakup książek do biblioteki wydatkowano 

– 563,60 zł, 

• pozyskano fundusze z Rady Rodziców w kwocie 2.493,60 

zł, w tym na dofinansowanie turnieju e-sportowego –  

100,00 zł, dofinansowanie zakupu koszulek reklamowych 

dla uczniów z e-sportu – 348,00 zł, dofinansowanie do 

autokaru do Wolsztyna na kondycyjne zgrupowanie 

młodzieży – 500,00 zł, dofinansowanie wyjazdu uczniów 

na turniej e-sport –  500,00 zł, baner reklamowy szkoły na 

terenie miasta Jelenia Góra –  885,60 zł, dofinansowanie 

wyjazdu uczniów na wycieczkę zawodoznawczą do 

Elektrowni Turów – 160,00 zł. 

 

2. W Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Kowarach w 2018 r. zakupiono: 

• sprzęt multimedialny (komputer – 2 szt., monitor, 

urządzenie wielofunkcyjne, niszczarkę) – 5.169,70 zł, 

• pomoce dydaktyczne (m. in. puzzle, gry zręcznościowe, 

drewniane klocki, piłka do rytmiki, edukacyjne układanki, 

historyjki obrazkowe, domino obrazkowe, karty do terapii 

dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, sorter 

kształtów z kołeczkami, koc, mata pluszowa, przewijak dla 

dzieci do 3 r. ż.) – 3.478,33 zł, 

• materiały diagnostyczne do badań (m. in. bateria metod 

diagnozy rozwoju psychomotorycznego u dzieci pięcio i 

sześcioletnich, bateria metod diagnozy przyczyn 

niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 10-12 lat, 

materiały diagnostyczne do badania możliwości 

dydaktycznych uczniów 13-16 letnich, obrazkowy test 

słownikowy – rozumienie, skala rozwoju emocjonalnego 

dla dzieci w wieku 3-6 lat, skale objawowe zaburzeń 

lękowych) – 7.665,58 zł. 

 

3. Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

w Szklarskiej Porębie w 2018 r.: 

• we współpracy z gminami realizowała swoje zadania 

w gabinetach terenowych w: Jeżowie Sudeckim, Starej 

Kamienicy i Podgórzynie (koszt ten w 2018 r. kształtował 

się w wysokości 21.200,00 zł i został poniesiony przez 

gminy), 

• wykonano remont schodów prowadzących do budynku 

Poradni - 800,00 zł, 

• zakupiono sprzęt i oprogramowanie do terapii Biofeedback 

– 13.620,00 zł, 

• w celu wykonania remontów sal zakupiono kafle na 

schody, panele, farby – 2.000,00 zł, 

• zakupiono nowe szafy – 2.400,00 zł.  

4. W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa 

Sportowego w Szklarskiej Porębie w 2018 r.: 

• wykonano część ogrodzenia Szkoły Podstawowej oraz 

zakupiono na jej potrzeby: kserokopiarkę, skuter śnieżny 

oraz nagłośnienie – 86.055,00 zł, 

• dokonano wymiany pokrycia dachu na budynku internatu 

Liceum – 76.500,00 zł, 

• zakupiono materiały i wyposażenie poprawiające 

standardy bezpieczeństwa i funkcjonalności szkoły – 
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31.360,00 zł, 

• zakupiono nowoczesne pomoce dydaktyczne (monitory 

interaktywne, laptopy, oprogramowanie) oraz sprzęt 

sportowy – 292.190,00 zł (z czego: Szkoła Podstawowa – 

78.870,00 zł, Gimnazjum – 53.180,00 zł, Liceum – 

21.270,00 zł, Polski Związek Biathlonu – 103.070,00 zł, 

Polski Związek Narciarski – 13.000,00 zł, Polska Fundacja 

Olimpijska w ramach programu Polskie Nadzieje 

Olimpijskie – 22.800,00 zł), 

• wykonano remont Szkoły Podstawowej (montaż materacy 

osłonowych na sali gimnastycznej, wymiana stolarki 

drzwiowej, wykonanie chodnika przy budynku szkoły, 

montaż wykładziny PCV w magazynach sportowych, 

wykonanie ogrodzenia bieżni na boisku sportowym, 

montaż rolet) – 78.690,00 zł, 

• wykonano remont Gimnazjum (remont komina, wymiana 

instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych, 

montaż materacy osłonowych na sali gimnastycznej) – 

30.890,00 zł, 

• wykonano remont Świetlicy (remont ścian i posadzki 

zmywalni, wykonanie wentylacji wywiewnej, remont 

kominów) – 53.980,00 zł, 

• wykonano remont internatu Gimnazjum (remont toalet, 

pokoi, korytarzy) – 9.240,00 zł. 

Zadanie w odniesieniu do roku 2018 zrealizowane ale nie 

zakończone – do dalszej realizacji w latach następnych 

4. Promowanie i wspieranie uczniów 

o szczególnych uzdolnieniach, poprzez 

indywidualną pracę, przyznawanie 

stypendiów oraz nagród za szczególne 

osiągnięcia 

1. W Zespole Szkół Technicznych i Licealnych 

w Piechowicach podejmowano następujące działania, 

skierowane do uczniów szczególnie uzdolnionych: 

• indywidualnie w czasie realizowanych lekcji 

przedmiotowych: indywidualizacja nauczania, stosowanie 

aktywizujących metod nauczania, poszerzanie treści 

programowych o dodatkowe, wdrażanie do roli lidera 

zespołu, dodatkowe zadania i ćwiczenia, 

• udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, 

• angażowanie uczniów do prac związanych 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem Turnieju Gier 

Komputerowych. Turniej w szczególności organizowany 

dla uczniów szkół gimnazjalnych, podstawowych 

i ponadgimnazjalnych z terenu Jeleniej Góry i Powiatu 

Jeleniogórskiego. Do turnieju przyłączają się także 

uczniowie innych szkół z terenu Polski, 

• inspirowanie i przygotowywanie ucznia do udziału 

w konkursach, olimpiadach, zawodach, 

• angażowanie do pomocy w przygotowaniu zajęć, wspólna 

modernizacja lub naprawa pomocy w szczególności na 

przedmiotach zawodowych, 

• typowanie uczniów do Stypendiów Prezesa Rady 

Ministrów, Stypendium Rady Powiatu Jeleniogórskiego, 

Nagrody Starosty Jeleniogórskiego, Stypendium Dyrektora 

Szkoły, 

• nagradzanie uczniów za sukcesy i osiągnięcia dydaktyczne 

nagrodami rzeczowymi. 

W roku 2018 uczniowie otrzymali następujące stypendia 

i nagrody: 

• Stypendium Prezesa Rady Ministrów – 2 uczniów od 

I – XII 2018r., 

- 1 uczeń od I – VI 2018 r. (1.500,00 zł środki z budżetu 

Państwa), 

- 1 uczeń od IX – XII 2018 r. (800,00 zł środki z budżetu 

Państwa), 

• Stypendium Rady Powiatu Jeleniogórskiego – 3 uczniów 

39.040,00 
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(2.400,00 zł - środki własne Powiatu Jeleniogórskiego), 

• Nagroda Starosty Jeleniogórskiego – 5 uczniów (8.000,00 

zł - środki własne Powiatu Jeleniogórskiego), 

• Stypendium Dyrektora Szkoły – 20 uczniów (4.960,00 zł – 

środki własne Powiatu Jeleniogórskiego). 

 

2. W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa 

Sportowego w Szklarskiej Porębie w 2018 r. wypłacono 

stypendia na łączną kwotę 21.380,00 zł: 

a) Liceum – 14.120,00 zł: 

• Stypendium Dyrektora Szkoły za wyniki w nauce – 25 

uczniów (4.720,00 zł), 

• Stypendium Rady Powiatu Jeleniogórskiego – 6 uczniów 

(8.400,00 zł), 

• Nagroda Starosty Jeleniogórskiego – 1 osoba (1.000,00 zł), 

b) Gimnazjum – 7.260,00 zł 

• Stypendium Dyrektora Szkoły za wyniki w nauce – 36 

uczniów. 

Zadanie w odniesieniu do roku 2018 zrealizowane ale nie 

zakończone – do dalszej realizacji w latach następnych 

5. Rozwijanie zajęć pozalekcyjnych, 

ukierunkowanych na poprawę 

wyników matur 

i egzaminów zawodowych 

W 2018 r. w placówkach oświatowych Powiatu 

Jeleniogórskiego: 

• prowadzono dodatkowe zajęcia z przeznaczeniem na 

zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów 

mających trudności w nauce w szczególności 

z obowiązkowych przedmiotów maturalnych, zajęcia 

rozwijające umiejętności matematyczne oraz zajęcia jako 

dodatkowe konsultacje przygotowujące do egzaminu 

maturalnego, 

• prowadzono indywidualne konsultacje w szczególności dla 

uczniów klas maturalnych ale nie tylko, 

• przeprowadzano w ciągu roku szkolnego minimum dwa 

próbne pisemne egzaminy potwierdzające kwalifikacje 

zawodowe dla poszczególnych zawodów i kwalifikacji 

oraz próbne egzaminy maturalne w szczególności 

z matematyki, j. polskiego oraz języków obcych oraz w II 

semestrze minimum jeden próbny ustny egzamin 

z j. polskiego oraz języków obcych, 

• prowadzono lekcje powtórzeniowe materiału poza 

realizacją podstawy programowej, ćwiczenie – trening 

konkretnych umiejętności maturalnych, praca z arkuszem 

maturalnym, 

• na bieżąco informowano uczniów o stanie ich wiedzy 

i umiejętności w kontekście egzaminu maturalnego, 

kierowano informację zwrotną do rodziców uczniów 

w szczególności uczniów przejawiających lekceważący 

stosunek do nauki, 

• motywowano, zachęcano uczniów do udziału  

w konkursach o zasięgu pozaszkolnym, przygotowywano 

uczniów do konkursów, organizowanie konkursów na 

etapie szkolnym. 

Zadanie w odniesieniu do roku 2018 zrealizowane ale nie 

zakończone – do dalszej realizacji w latach następnych 

0,00 

6. Rozwój kompetencji kluczowych – 

dofinansowanie zajęć dodatkowych, 

wzbogacenie oferty edukacyjnej 

1. W 2018 r. w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych 

w Piechowicach organizowano zajęcia dodatkowe jako 

wzbogacenie oferty edukacyjnej z zakresu: samoobrony 

i technik interwencyjnych, edukacji wojskowej, treningu  

e-sportowego, projektowania i programowania gier 

komputerowych, multimediów i grafiki komputerowej, 

kursu zawodoznawczego dla uczniów w zawodzie technik 

elektryk – uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV; 

2. W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa 

0,00 
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Sportowego w Szklarskiej Porębie kompetencje kluczowe 

były realizowane podczas obowiązkowych zajęć 

dydaktycznych. W 2018 roku uczniowie rozwijali 

zainteresowania w kołach: chemicznym i artystycznym. 

Zadanie w odniesieniu do roku 2018 zrealizowane ale nie 

zakończone – do dalszej realizacji w latach następnych 

7. Pomoc profilaktyczno-pedagogiczna 

dla uczniów (finansowanie 

dodatkowych zajęć profilaktyczno-

pedagogicznych) 

1. W 2018 r. w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych 

w Piechowicach realizowano: 

• „Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć – nie warto umierać przez 

narkotyki i alkohol” – projekt profilaktyczny. Uczniowie 

kl. I uczestniczyli w 4 godzinnych warsztatach 

prowadzonych przez specjalistów ds. uzależnień. Pozostałe 

klasy uczestniczyły w 1 godzinnych warsztatach 

uaktualniających wiedzę o dopalaczach i innych 

używkach.  W ramach tego projektu odbyły się także 

jednorazowe warsztaty dla rodziców. Ponadto odbyło się 

także szkolenie Rady Pedagogicznej na temat 

przeciwdziałania przemocy i agresji w rodzinie oraz 

sposobów rozwiązywania konfliktów, jak również 

szkolenie Rady Pedagogicznej na temat motywowania 

uczniów do nauki. Dla uczniów odbyły się także dwa 

spektakle profilaktyczno – edukacyjne „Zaplatany w sieci” 

i „Zadanie z patriotyzmu”. Spektakle przedstawione przez 

Teatr Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa. 

Wszystkie te działania finansowane były przez Gminę 

Miejską Piechowice Komisję ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. Kwota finansowania – 

2.580,00 zł, 

• udział uczniów klas I w Ogólnopolskim Programie 

Edukacyjnym „ARS, czyli jak dbać o miłość” w ramach 

projektu pt. „Profilaktyczny Program w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu 

i innych środków psychoaktywnych”, współfinansowany 

ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu 

Współpracy, 

• w ramach działań własnych pedagog szkoły prowadziła 

zajęcia z terapii pedagogicznej dla 5 uczniów 

posiadających opinię poradni psychologiczno – 

pedagogicznej. 

 

2. W Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Kowarach w 2018 r. wydatkowano kwotę 740,43 zł 

tytułem finansowania uczniom dodatkowych zajęć 

profilaktyczno-pedagogicznych. 

 

3. Pracownicy Publicznej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie w 2018 r. prowadzili 

w Szkole w Starej Kamienicy zajęcia pn. „Szkoła młodych 

mediatorów” oraz zajęcia z profilaktyki uzależnień 

i treningi zastępowania agresji w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Szklarskiej Porębie. 

 

4. W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa 

Sportowego w Szklarskiej Porębie w 2018 r. 

zorganizowano: 

• spotkanie profilaktyczne 54 uczniów z dzielnicowym pn. 

„Odpowiedzialność prawna nieletnich”, 

• zajęcia dla 75 uczniów nt. „Dopalacze – jak uniknąć 

zagrożenia”, 

• warsztaty profilaktyczne dla uczniów całej szkoły (190 

osób) pn. „Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć II – uzależnienia 

chemiczne i behawioralne”, 

3.320,43 
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• warsztaty prowadzone przez seksuologa dla 55 uczniów 

Gimnazjum pn. „Seksualność młodego człowieka – jak ją 

rozumieć i nie stać się ofiarą przemocy”, 

• spotkanie dla 95 uczniów nt. bezpieczeństwa młodzieży 

podczas wakacji „Świadomy Junior”, 

• warsztaty dla 34 uczniów klas II Gimnazjum z doradcą 

zawodowym z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy, 

• spotkanie 21 uczniów klas III z doradcą zawodowym 

Powiatowego Urzędu Pracy. 

Zadanie w odniesieniu do roku 2018 zrealizowane ale nie 

zakończone – do dalszej realizacji w latach następnych 

8. Rozwój współpracy 

transgranicznej, poprzez wymianę 

młodzieży szkolnej 

Wymiana polsko-niemiecka uczniów odbywa się cyklicznie 

pomiędzy Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie a IGS 

Emmelshausen w kraju związkowym Rheinland-Pfalz. 

Program dofinansowany jest ze środków Polsko-Niemieckiej 

Współpracy Młodzieży (PNWM) za pośrednictwem SGP 

Euroregionu NYSA. 

Zadanie w odniesieniu do roku 2018 zrealizowane ale nie 

zakończone – do dalszej realizacji w latach następnych 

0,00 

                                                               OGÓŁEM WYDATKI W CELU 1.1. 1.718.970,76 

CEL 1.2. ROZWÓJ OFERTY W ZAKRESIE SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO 

ZADANIA DZIAŁANIA WYDATEK (ZŁ) 

1. Rozwój współpracy z organizacjami 

pożytku publicznego 

w ramach  mechanizmu 

upowszechniania sportu i rekreacji 

1. Powiat Jeleniogórski współpracuje ściśle z Powiatowym 

Szkolnym Związkiem Sportowym i Powiatowym 

Związkiem Ludowe Zespoły Sportowe, które to 

organizacje otrzymują w ramach Ustawy o Wolontariacie 

i Pożytku Publicznym środki finansowe na 

upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku 

szkolnym i wiejskim. W harmonogramach działalności 

tych organizacji znajdują się kalendarze imprez 

sportowych na dany rok. W roku 2018 PSZS 

przeprowadził zawody sportowe rangi igrzysk – 60, rangi, 

rangi licealiady – 20 w których ogółem uczestniczyło 4092 

dzieci i młodzieży. Dodatkowo środki finansowe 

przeznaczone na organizację imprez zimowych 

wykorzystano na organizację nowych imprez sportowych 

w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach. 

Rozdzielono badminton na kategorie  dziewczęta i 

chłopcy. Wprowadzono badminton w szkołach licealnych. 

Pierwszy raz przeprowadzono   biathlon  letni  dla 

wszystkich kategorii  szkół. 

 

2. W ramach kalendarza  imprez  zorganizowano  

4 duże  imprezy  masowe, tj.:  

• Sztafetowe  biegi  przełajowe            -  350    uczniów 

• Indywidualne  biegi  przełajowe        -  589    uczniów 

•  LA  SP +Gim. + Licea                      -  503    uczniów 

• Biathlon letni                                    -  213    uczniów          

Ogółem:       1655  uczniów 

3. PZLZS przeprowadziło bezpośrednio 11 imprez 

sportowych. Zabezpieczono udział i start reprezentantom 

Powiatu Jeleniogórskiego w zawodach strefowych 

i finałach wojewódzkich przeprowadzanych w ramach 

Dolnośląskich Igrzysk LZS - Mieszkańców Wsi i Miast. 

Liczba zawodniczek i zawodników startujących w w/w 

imprezach sportowych PZ LZS, uczestników imprez 

strefowych, wojewódzkich i centralnych LZS, a także 

biorących udział w systemie rozgrywek związkowych 

0,00 
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w okresie od 02.01.2018 r. do 31.09.2018 r. wynosiła 1420 

uczestników. 

Wszyscy uczestnicy wymienionych imprez uczestniczyli w nich 

w ramach realizacji zadania pn. „Organizacja imprez 

i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w środowisku 

wiejskim” które było dofinansowane i wspierane przez Powiat 

Jeleniogórski.  

Zadanie w odniesieniu do roku 2018 zrealizowane ale nie 

zakończone – do dalszej realizacji w latach następnych 

2. Promowanie osiągnięć najlepszych, 

wyróżniających się sportowców 

W roku 2018 Powiat Jeleniogórski nie przyznał nagród dla 

najlepszych sportowców – uczniów  za najlepsze wyniki 

sportowe. 

Powiat Jeleniogórski prowadzi także konkurs „Fair Play” 

przyznając corocznie nagrody dla najlepszej drużyny 

piłkarskiej, która w sezonie prowadzi rozgrywki z najmniejszą 

ilością upomnień i kar. W 2018 roku nagrodę „Fair Play” 

zdobył KS Bobry Wojanów. Wysokość nagrody – 1 000,00 zł – 

Źródła finansowania – budżet Powiat Jeleniogórskiego. 

Zadanie w odniesieniu do roku 2018 zrealizowane ale nie 

zakończone – do dalszej realizacji w latach następnych 

1.000,00 

3. Organizacja i wspieranie finansowe 

imprez sportowych (rekreacyjnych) 

masowych, szkolnych i wiejskich oraz 

profesjonalnych o znaczeniu 

krajowym i międzynarodowym 

Powiat Jeleniogórski w 2018 roku udzielił wsparcia 

finansowego stowarzyszeniom kultury fizycznej, wyłonionym 

w drodze otwartego konkursu ofert, na realizację zadań 

publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w środowisku 

szkolnym pn. „organizacja imprez rekreacyjnych o zasięgu 

powiatowym i współzawodnictwo dzieci i młodzieży szkolnej” 

i zawarł 6 stosownych umów: 

• z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym 

z siedzibą w Jeleniej Górze na realizację zadania 

publicznego pn.: „Kalendarz imprez sportowych  szkół 

powiatu jeleniogórskiego” (kwota dofinansowania 

52.000,00 zł), 

• z Powiatowym Zrzeszeniem Ludowych Zespołów 

Sportowych z siedzibą w Jeleniej Górze na realizację 

zadania publicznego pn.: „Organizacja imprez  

i współzawodnictwo dzieci i młodzieży w środowisku 

wiejskim” (kwota dofinansowania 24.000,00 zł), 

• z Karkonoskim Stowarzyszeniem Cyklistów z siedzibą  

w Jeleniej Górze na realizację zadania publicznego pn.: 

„Górskie Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym” 

(kwota dofinansowania 4.000,00 zł), 

• z Uczniowskim Ludowym Klubem Sportowym 

„Karkonosze” z siedzibą w Starej Kamienicy na realizację 

zadania publicznego pn.: „Turniej zapaśniczy VIII Izery 

Cup” (kwota dofinansowania 2.500,00 zł), 

• z Fundacją Przejście Kotliny z siedzibą w Piechowicach na 

realizację zadania publicznego pn.: „Organizacja  

dużych cyklicznych imprez sportowych o charakterze 

powiatowym, regionalnym, ogólnopolskim   

i międzynarodowym promujących powiat jeleniogórski” 

(kwota dofinansowania 5.000,00 zł), 

• z Uczniowskim Klubem Sportowym „Olimpijczyk”  

z siedzibą w Sosnówce na realizację zadania publicznego 

pn.: „Organizacja obozu sportowego oraz przeprowadzenie 

zajęć treningowych w zakresie biegów na nartorolkach 

oraz przygotowanie wysokiej formy sportowej narciarzy 

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

(kwota dofinansowania 2.000,00 zł). 

Pozostałe środki finansowe przeznaczono na masowe imprezy 

sportowe oraz zakupienie pucharów dla zwycięzców 

organizowanych imprez.  

Zadanie w odniesieniu do roku 2018 zrealizowane ale nie 

100.000,00 
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zakończone – do dalszej realizacji w latach następnych 

4. Kontynuacja informacyjnego 

znakowania Powiatu oraz wspieranie 

rozwoju szlaków turystycznych 

W roku 2018 z uwagi na brak źródeł finansowania na tego typu 

zadania nie podjęto tematu dalszego oznakowania dróg na 

terenie Powiatu Jeleniogórskiego.  

Zadanie nie zrealizowane w 2018 r. – do dalszej realizacji 

w latach następnych 

0,00 

5. Wzmacnianie wizerunku regionu 

jako atrakcyjnego miejsca 

wypoczynku otwartego na świat,  

o nieprzeciętnych walorach 

przyrodniczych i kulturowych 

1. W 2018 roku Powiat Jeleniogórski w ramach promowania 

wizerunku regionu jako atrakcyjnego miejsca 

o nieprzeciętnych walorach przyrodniczych i kulturowych 

prezentował w sierpniu 2018 r. materiały związane jego 

walorami przyrodniczymi i kulturowymi podczas Targów 

Biżuterii  „Kruche Piękno” w partnerskim Jabloncu nad 

Nisou (Czechy). Koszt transportu wystawy do Jablonca 

sam. prywatny – 170,00 zł, noclegi pracowników – 800,00 

zł. Źródła finansowania – budżet Powiatu 

Jeleniogórskiego. 

 

2. W dniu 31.01.2018 r. Powiat Jeleniogórski koordynował 

kręcenie materiału telewizyjnego filmowego przez ekipę 

TV „Deutsche Welle” i dostarczył odpowiednie materiały 

mówiące o jego walorach (w języku niemieckim) do 

programu emitowanego w telewizji niemieckiej pn. 

„Karkonosze i Legenda o Liczyrzepie”. Źródła 

finansowania – Polska Organizacja Turystyczna.  

 

3. W ramach Porozumienia o wzajemnej promocji z gminami 

powiatu, w roku 2018 Powiat Jeleniogórski zamieścił 

w wydawnictwie Rynek Turystyczny tematyczny artykuł 

ze zdjęciami promujący walory Polskich Karkonoszy. 

Źródła finansowania – budżet Powiatu Jeleniogórskiego – 

Porozumienie z gminami. 

Zadanie w odniesieniu do roku 2018 zrealizowane ale nie 

zakończone – do dalszej realizacji w latach następnych 

970,00 

6. Organizacja i wspieranie imprez 

turystycznych i krajoznawczych,  

w tym organizację targów TOURTEC 

1. Powiat Jeleniogórski od lat współpracuje ściśle z PTTK 

Oddział Sudety Zachodnie pod kątem organizacji imprez 

o charakterze krajoznawczo-przyrodniczym. Kolejnym 

partnerem, z którym Powiat współpracuje w tym obszarze, 

jest Fundacja „Przejście Kotliny”.  

 

2. W 2018 roku, w ramach rozstrzygnięcia otwartego 

konkursu ofert, Powiat Jeleniogórski wspierał finansowo 

szereg imprez o charakterze krajoznawczo-przyrodniczym. 

Zarząd powiatu w 2017 roku zawiesił organizację targów 

turystycznych Tourtec.  

W ramach przyznanego dofinansowania w 2018 r. 

podpisano 7 umów na realizację zadań publicznych 

z zakresu turystyki i krajoznawstwa: 

• z Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych 

Oddział „Ziemi Jeleniogórskiej” z siedzibą  

w Piechowicach na realizację zadania pn.: „XLIV Rajd 

Młodzieży Szkolnej” (dofinansowanie 5.000,00 zł). Rajd 

odbył się w dniach 27-29 września 2018 r.  

W rajdzie uczestniczyło 281 osób, w tym 219 uczniów 

biorących udział w konkursach. Uczniowie wędrowali 

głównie szlakami w Rudawach Janowickich i w ciągu 

trzech dni pokonali blisko 50 km, zdobywając między 

innymi Skalnik (945 m n.p.m.). Zakończenie 

i podsumowanie całej imprezy odbyło się 

w Szkole Podstawowej nr 6 w Jeleniej Górze – Cieplicach, 

• z Powiatowym Zrzeszeniem Ludowych Zespołów 

Sportowych z siedzibą w Jeleniej Górze na realizację 

zadania pn.: XVIII Międzynarodowy Rajd Kolarski 

Powiatów i Miast Partnerskich Jelenia Góra - Bautzen - 

16.000,00 
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Jablonec nad Nysą „Razem w Unii Europejskiej” 

(dofinansowanie 1.000,00 zł).  Rajd obył się w dniach 

12-13 maja 2018 r. i wzięło w nim udział 61 osób. 

Uczestnicy rajdu pokonali na rowerach ok. 350 km tras 

i ścieżek rowerowych na terenie powiatu jeleniogórskiego 

i regionu, 

• z Polskim Towarzystwem Turystyczno - Krajoznawczym 

Oddz. „Sudety Zachodnie” z siedzibą w Jeleniej Górze na 

realizację zadania pn.: „XIII Ogólnopolski Rajd 

Geologiczny Młodzieży Szkolnej 2018” (dofinansowanie 

2.000,00 zł). Rajd odbył się w dniu 13.10.2018 r. w 

Miedziance. Trzy trasy rajdu przebiegały po terenie 

górskim  Rudaw Janowickich. Uczestnicy pokonali trasy 

piesze, o zróżnicowanej długości i skali trudności, pod 

opieką przewodników górskich oraz geologów 

Uniwersytetu Wrocławskiego, 

• z Polskim Towarzystwem Turystyczno - Krajoznawczym 

Oddz. „Sudety Zachodnie” z siedzibą w Jeleniej Górze na 

realizację zadania pn.: „63 Ogólnopolski Rajd Narciarski 

Karkonosze” (dofinansowanie 1.900,00 zł). Impreza 

przeznaczona była dla zaawansowanych narciarzy górskich 

z wykorzystaniem sprzętu ski-turowego oraz nart 

śladowych. Zorganizowano 2 trasy ośmiodniowe (ski-

turowa oraz śladowa). W trakcie Rajdu rozgrywane były 

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 o regionie, 

• z Polskim Towarzystwem Turystyczno - Krajoznawczym 

Oddz. „Sudety Zachodnie” z siedzibą w Jeleniej Górze na 

realizację zadania pn.: „48 Ogólnopolski Rajd na Raty” 

(dofinansowanie 2.000,00 zł). Rajd organizowany jest przy 

wsparciu redakcji  „Nowin Jeleniogórskich”. Impreza 

dofinansowana jest przez: Miasto Jelenia Góra, Powiat 

Jeleniogórski i Urząd Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego. Wycieczki odbywają się niezmiennie od 

ostatniej niedzieli lutego do pierwszej niedzieli grudnia, 

bez względu na pogodę, we wszystkie niedziele i święta, a 

prowadzą je przodownicy turystyki pieszej PTTK oraz 

przewodnicy sudeccy. W terminie od 25 lutego 2018 r. 

odbyło się 45 wycieczek. Trasy piesze o długości od 12 do 

22 km przebiegały przez ciekawe tereny Dolnego Śląska 

(33 wycieczki) oraz przygraniczne rejony Czech (10 

wycieczek) i Niemiec (2 wycieczki). Ogółem we 

wszystkich rajdowych wycieczkach wzięło udział 1814 

turystów, co daje średnią 41 osób  na jedną wycieczkę, 

• z Polskim Towarzystwem Turystyczno - Krajoznawczym 

Oddz. „Sudety Zachodnie” z siedzibą w Jeleniej Górze na 

realizację zadania pn.: „XXI Marsze na Orientację Puchar 

Wagarowicza” (dofinansowanie 1.500,00 zł). Rajd odbył 

się 21 kwietnia, składał się z 11 różnych etapów i wzięło 

w nim udział 162 uczestników (z opiekunami i osobami 

towarzyszącymi 190 osób), 

• z Polskim Towarzystwem Turystyczno - Krajoznawczym 

Oddz. „Sudety Zachodnie” z siedzibą w Jeleniej Górze na 

realizację zadania pn.: „Konkursy krajoznawcze. 

Eliminacje Wojewódzkie Poznajemy Ojcowiznę 

i Eliminacje Międzypowiatowe Ogólnopolskiego 

Młodzieżowego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego” 

(dofinansowanie 2.600,00 zł).  Eliminacje Wojewódzkie 

odbyły się w dniu 25 lutego 2018 r. w Bukowcu. 

Nadesłano 54 prac w tym: 31 ze szkół podstawowych,  

17 z gimnazjów i 6 prac ze szkół ponadgimnazjalnych. 

Id: 84E5C984-CD28-417E-A9DB-DE1524DFC090. Podpisany Strona 19 z 62



Roczny raport o stanie realizacji Programu Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020 

19 
 

Wśród nich znalazło się 37 prac pisemnych oraz 17 prac 

multimedialnych (prezentacje, filmy). Podczas eliminacji 

uczestnicy wysłuchali prelekcji krajoznawczej oraz poznali 

pałac Bukowiec i Pracownię Krajoznawczą Karkonoszy. 

Eliminacje Międzypowiatowe odbyły się w dniu 24 marca 

2019 r. w szkole podstawowej w Karpaczu. Uczestnikami 

imprezy byli zwycięzcy eliminacji szkolnych w trzech 

pionach szkół: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły 

ponadgimnazjalne. Współzawodnictwo odbywało się 

w zespołach trzyosobowych reprezentujących 

poszczególne szkoły. Oprócz wiedzy krajoznawczej 

i turystycznej obejmującej region Sudetów Zachodnich 

uczestnicy musieli wykazać się umiejętnościami z zakresu 

pierwszej pomocy. Uczestnicy po odbyciu testów 

konkursowych brali udział w prezentacji walorów 

turystyczno – krajoznawczych miasta Karpacz.  

Zadanie w odniesieniu do roku 2018 zrealizowane ale nie 

zakończone – do dalszej realizacji w latach następnych 

7. Współpraca z organizacjami 

wspierającymi rozwój funkcji 

turystycznych (m. in. POT, DOT, 

KiKT, ZGK, Dolina Pałaców 

i Ogrodów) 

1. Powiat Jeleniogórski współpracuje z Dolnośląską 

Organizacją Turystyczną wystawiając się z nią wspólnie na 

niektórych targach turystycznych i biorąc udział 

w kampaniach promocyjnych własnych lub 

przygotowywanych przez DOT. Powiat współpracuje także 

z DOT przekazując jej materiały reklamowe regionu na 

imprezy i wydarzenia w kraju i za granicą, w których 

fizycznie nie bierze udziału.  

 

2. W ramach współpracy z Polską Organizacją Turystyczną 

a szczególnie jej filią - Zagranicznym Ośrodkiem Polskiej 

Organizacji Turystycznej w Berlinie, powiat pilotuje 

corocznie całą serię przyjazdów studyjnych zagranicznych 

dziennikarzy. Od kilku lat, także w roku 2018 miały 

miejsce dwie wizyty studyjnych grup dziennikarzy 

zagranicznych. Wyjazdy te organizowane są przez 

Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej 

w Berlinie i finansowane przez Polską Organizację 

Turystyczną.  

 

3. Efektem współpracy Powiatu Jeleniogórskiego 

ze Związkiem Gmin Karkonoskich w temacie rozwoju 

funkcji turystycznych jest kreowanie wizerunku 

regionalnego Karkonoszy podczas wydarzeń w kraju i za 

granicą. W 2018 roku w ramach współpracy pomiędzy 

Powiatem Jeleniogórskim i ZGK zorganizowana została 

wspólnie prezentacja Karkonoszy na Międzynarodowych 

Targach Turystycznych w Poznaniu gdzie stoisko 

prezentacyjne było obsługiwane przez pracowników ZGK 

a powiat dostarczył materiały promocyjne reklamujące 

ofertę turystyczną regionu Karkonoszy.  

 

4. Powiat Jeleniogórski dostarcza także materiały promocyjne 

na corocznie organizowany wyścig kolarski „Bałtyk – 

Karkonosze”, którego współorganizatorem jest Związek 

Gmin Karkonoskich.  

 

W ramach współpracy z wymienionymi organizacjami, ze 

względu na jej formę Powiat Jeleniogórski w 2018 roku nie 

poniósł żadnych kosztów. 

 

Zadanie w odniesieniu do roku 2018 zrealizowane ale nie 

zakończone – do dalszej realizacji w latach następnych 

 

0,00 

                                       OGÓŁEM WYDATKI W CELU 1.2. 117.970,00 

Id: 84E5C984-CD28-417E-A9DB-DE1524DFC090. Podpisany Strona 20 z 62



Roczny raport o stanie realizacji Programu Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020 

20 
 

CEL 1.3. POPRAWA DOSTĘPNOŚCI I SPRAWNOŚCI SŁUŻBY ZDROWIA 

ZADANIA DZIAŁANIA WYDATEK (ZŁ) 

1. Uruchomienie programów badań 

kontrolnych młodzieży 

i dorosłych we współpracy z 

fundacjami 

1. W 2018 r. wielokrotnie różne fundacje i stowarzyszenia 

zwracały się o popularyzację profilaktycznych badań, 

takich jak np. mammografia. Powiat Jeleniogórski 

przekazywał te informacje do gmin, w celu ewentualnego 

skorzystania z tych propozycji. 

 

2. W 2018 r. przeprowadzono badania kontrolne w dwóch 

jednostkach oświatowych, tj: 

• w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa 

Sportowego w Szklarskiej Porębie przebadano 95 uczniów 

z oddziałów ogólnych (badania przeprowadzane są co 

2 lata), natomiast uczniów klas sportowych przebadano 

w ilości 71 osób, w tym u 23 uczniów wykonano badania 

wysiłkowe (badania przeprowadzane są co pół roku), 

• w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej 

Porębie (badania przeprowadzane są każdorazowo przy 

przyjmowaniu wychowanka do placówki). 

Zadanie w odniesieniu do roku 2018 zrealizowane ale nie 

zakończone – do dalszej realizacji w latach następnych 

0,00 

2. Doposażenie gabinetów 

pielęgniarskich w szkołach 

Gabinety pielęgniarskie w powiatowych ośrodkach 

edukacyjnych zostały doposażone w niezbędny sprzęt w roku 

2015 i 2016 i nie wymagają kolejnych nakładów z tym 

związanych. 

Zadanie zrealizowane i zakończone. 

0,00 

3. Przeprowadzenie wspólnie z JST i 

organizacjami społecznymi 

programów promocji zdrowia 

W 2018 r. placówki systemu oświaty Powiatu Jeleniogórskiego 

w ramach swojej działalności podejmowały różnego rodzaju 

działania propagujące zdrowy styl życia, poprzez: 

1. zapewnienie dostępności do obiektów sportowych i zajęć 

polegających na aktywności fizycznej, 

2. realizację zadań na rzecz ograniczenia stosowania środków 

odurzających, substancji psychoaktywnych, środków 

zastępczych i NSP, 

3. warsztaty i szkolenia dla Rad Pedagogicznych w tematach: 

„Interwencja kryzysowa”, „Próby samobójcze wśród 

młodzieży”,, Agresja wychowanków – trening 

zastępowania agresji”, 

4. upowszechnianie w szkołach wiedzy dotyczącej zdrowego 

odżywiania się i aktywności fizycznej. Prowadzone były 

warsztaty i zajęcia z zakresu profilaktyki zaburzeń 

odżywiania: „Bezpieczne odżywianie – alergeny 

w żywności”, „Wady postawy wśród młodzieży”, „Chcę 

zdrowo i bezpiecznie żyć”, 

5. kształtowanie świadomości zdrowotnej i motywacji do 

dbania o zdrowie u dzieci i młodzieży szkolnej, ze 

szczególnym uwzględnieniem problematyki używania 

substancji psychoaktywnych i ich negatywnych następstw, 

poprzez: 

• organizację warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień 

prowadzonych przez specjalistów MONAR w Jeleniej 

Górze pn. „Nie warto umierać przez narkotyki i alkohol”, 

„Żyj bezpiecznie i zdrowo”, 

• realizację programu „Uzależnienia XXI wieku” dot.  

uzależnień od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, nikotyny, 

internetu, hazardu, telefonów, 

• realizację Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego 

„ARS, czyli jak dbać o miłość” w ramach projektu pt. 

„Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania 

uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków 

psychoaktywnych”, współfinansowanym ze środków 

Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. Program 

0,00 
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realizowany przy współpracy z Powiatową Stacją 

Sanitarno – Epidemiologiczną w Jeleniej Górze, 

• realizację Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego 

„Szkoła Wolna od Używek” organizowanego przez 

Główny Inspektorat Sanitarny, 

6. prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na 

temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, 

kształtowania przekonań, postaw, zachowań i stylu życia 

wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie  

umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających 

zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji 

dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie 

działań informacyjnych i edukacyjnych, 

7. prowadzenie zajęć w ramach edukacji zdrowotnej 

w stosunku do osób z zaburzeniami psychicznymi, 

stygmatyzacji, stereotypów dyskryminacji, seksoholizmu, 

rozwoju własnej wartości. Terapie indywidualne 

z pedagogiem, psychologiem, objęcie wczesnym 

wspomaganiem dzieci w celu zminimalizowania 

problemów zdrowia psychicznego, 

8. udział uczniów w zajęciach, prowadzonych w ramach 

edukacji zdrowotnej przez studentów KPSW w Jeleniej 

Górze wydziału pielęgniarstwa na temat: profilaktyka 

odżywiania wśród młodzieży – zapobieganie otyłości, 

depresja jako problemu młodzieży, aktywność fizyczna 

jako część naszego życia, dopalaczom stop, nikotynizm – 

uzależnienie w okresie dojrzewania, przeciwdziałanie 

agresji wśród młodzieży, dieta i aktywność fizyczna jako 

czynniki warunkujące zdrowie, higiena osobista chłopców 

i dziewcząt, zdrowie seksualne młodzieży w wieku 15 – 24 

lat. 

Zadanie w odniesieniu do roku 2018 zrealizowane ale nie 

zakończone – do dalszej realizacji w latach następnych 

                                           OGÓŁEM WYDATKI W CELU 1.3. 0,00 

CEL 1.4. ZAPEWNIENIE SKUTECZNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ 

ZADANIA DZIAŁANIA WYDATEK (ZŁ) 

1. Podejmowanie działań 

propagujących ideę tworzenia 

rodzinnej pieczy zastępczej 

W 2018 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej 

Górze podejmowało działania dotyczące promowania 

rodzicielstwa zastępczego w celu pozyskania nowych rodzin.  

 

1. Centrum prowadzi stronę internetową pcpr.jgora.pl, na 

której znajduje się informacja o ciągłym naborze 

kandydatów na rodziców zastępczych. 

 

2. Podejmowano i uczestniczono w przedsięwzięciach 

przybliżających obszar związany z rodzinną pieczą 

zastępczą, tj. m.in. kampania promocyjno-informacyjna 

„Rodzic na zastępstwo”, uczestnictwo w imprezach 

mających na celu szerzenie idei rodzicielstwa zastępczego, 

rozprowadzenie plakatów i ulotek związanych 

z rodzinną pieczą zastępczą, publikowanie ogłoszeń 

w prasie i lokalnym portalu internetowym „Jelonka com”. 

 

3. Zorganizowano jedno szkolenie dla kandydatów na 

rodziców zastępczych – programem „Rodzina” 

przeszkolono cztery osoby (2 małżeństwa).  Na koszty 

szkolenia poniesiono wydatki w wysokości 2.900,00 zł 

z budżetu PCPR – środki powiatu.   

Zadanie w odniesieniu do roku 2018 zrealizowane ale nie 

zakończone – do dalszej realizacji w latach następnych 

2.900,00 

2. Szkolenia i wsparcie dla rodzin 

zastępczych w zakresie wzmacniania 

ich kompetencji 

1. W 2018 roku zorganizowano 5 szkoleń dla rodzin 

zastępczych, mających na celu podniesienie ich 

umiejętności i kompetencji opiekuńczo-wychowawczych 

191.240,00 
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oraz zapobieganie zjawisku wypalenia zawodowego, 

w których uczestniczyły 26 rodziny. Poza spotkaniami 

szkoleniowymi, w ciągu roku prowadzono również 

indywidualne poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne 

oraz prawne (szkolenia i poradnictwo prowadzone przez 

pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Jeleniej Górze). 

 

2. Ponadto pomoc i wsparcie dla rodzin zastępczych 

zapewniali zatrudnieni koordynatorzy rodzinnej pieczy 

zastępczej. W 2018 roku opieką koordynatorów objęto 75 

rodzin zastępczych (61% - funkcjonowały 122 rodziny 

zastępcze). Sytuacja finansowa Centrum umożliwiła 

zatrudnienie tylko 5 koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej. Na zatrudnienie koordynatorów wydatkowano 

kwotę – 191.240,00 zł, z tego: 65.813,00 zł - dotacja 

celowa z budżetu państwa, tj. środki pozyskane 

z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 

ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i 

systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i koordynator 

rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 rok”, pozostałą kwotą 

stanowią środki własne powiatu. 

Zadanie w odniesieniu do roku 2018 zrealizowane ale nie 

zakończone – do dalszej realizacji w latach następnych 

3. Stworzenie szerokiej oferty 

dofinansowania dla osób 

niepełnosprawnych w zakresie 

rehabilitacji społecznej 

1. Na zadania rehabilitacji społecznej dysponowano kwotą 

461.493,00 zł. W ramach środków z Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przyznano dofinansowania dla 449 osób fizycznych do: 

• uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych;  

• likwidacji barier funkcjonalnych: w komunikowaniu się 

i technicznych,  

• do zakupu środków pomocniczych, przedmiotów 

ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego  

• oraz na realizację dziesięciu cyklicznych, corocznych 

imprez (sportowych, kulturalnych, turystycznych 

i rekreacyjnych) 8 podmiotom prawnym - organizacjom 

pozarządowym skupiającym osoby niepełnosprawne lub 

działających na ich rzecz. W imprezach wzięło udział 594 

niepełnosprawnych mieszkańców powiatu. 

 

2. Uzupełnieniem zadań finansowanych ze środków PFRON  

jest realizacja programu pn. „Aktywny Samorząd”.  

W ramach programu niepełnosprawni mieszkańcy powiatu 

mogli ubiegać się o dofinansowanie do: 

• zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania,  

• zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego 

samochodu, 

• szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu 

sprzętu elektronicznego i oprogramowania 

• pomoc w uzyskaniu prawa jazdy  kat. B,  

• pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego 

wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 

• pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano 

nowoczesne rozwiązania techniczne, 

• pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej 

protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne 

rozwiązania techniczne, 

• pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 

       Pozytywnie rozpatrzono 31 wniosków i zawarto umowy na  

       kwotę 157.954,00 zł. Do końca roku wydatkowano  

       81.232,00 zł (realizacja programu została przez PFRON  

1.133.770,00 
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       przedłużona do 15 kwietnia 2019 roku). 

 

3. Ponadto, trzydziestu niepełnosprawnym mieszkańcom 

powiatu umożliwiono uczestnictwo w zajęciach Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Kowarach dzięki współfinansowaniu 

przez PFRON i  powiat kosztów jego funkcjonowania. 

W 2018 r. łączne koszty działalności Warsztatu wyniosły 

559.200,00 zł, z tego dofinansowanie PFRON – 

479.880,00 zł, środki powiatu – 53.320,00 zł oraz 6.000,00 

zł - kwota przekazana przez Gminę Mysłakowice. 

Kolejnym 19 osobom dofinansowano uczestnictwo 

w zajęciach dwóch warsztatów terapii zajęciowej 

zlokalizowanych na terenie Miasta Jelenia Góra.  

Na dofinansowanie ze środków powiatu przekazano – 

31.845,00 zł). 

Zadanie w odniesieniu do roku 2018 zrealizowane ale nie 

zakończone – do dalszej realizacji w latach następnych 

4. Utworzenie w budynku Domu 

Dziecka w Szklarskiej Porębie dwóch 

14-osobowych placówek opiekuńczo-

wychowawczych 

W 2018 r. zrealizowano następujące prace: 

1. ze środków pozabudżetowych (pochodzących od 

prywatnych sponsorów, firm wspomagających Dom 

Dziecka oraz od Stowarzyszenia na rzecz dzieci z Domu 

Dziecka w Szklarskiej Porębie „Karkonoskie Iskierki”) 

w wysokości 27.000,00 zł wykonano: 

• całkowity remont dwóch łazienek dla dzieci – zakup nowej 

glazury (5.000,00 zł), 

• całkowity remont dużego pokoju i werandy (2.000,00 zł), 

• remont pięciu pokoi – malowanie oraz zmiana wystroju 

(10.000,00 zł), 

• niwelację kolejnej części terenu pod część rekreacyjną dla 

dzieci z przyszłych dwóch placówek opiekuńczo-

wychowawczych (10.000,00 zł), 

2. ze środków budżetu Powiatu w wysokości 50.000,00 zł: 

• zakupiono nowe meble (35.000,00 zł), 

• wykonano całkowity remont dwóch łazienek, dużego 

pokoju i werandy (15.000,00 zł). 

Zadanie w odniesieniu do roku 2018 zrealizowane ale nie 

zakończone – do dalszej realizacji w latach następnych 

77.000,00 

5. Utworzenie w Domu Dziecka 

w Szklarskiej Porębie dwóch 

mieszkań chronionych dla 

wychowanków wkraczających 

w dorosłe życie 

W 2018 r., ze środków pozabudżetowych (pochodzących od 

prywatnych sponsorów, firm wspomagających Dom Dziecka 

oraz od Stowarzyszenia na rzecz dzieci z Domu Dziecka 

w Szklarskiej Porębie „Karkonoskie Iskierki”), opłacono 

wynajęcie kontenerów i sprzątanie pomieszczeń pod przyszłe 

mieszkania chronione (5.000,00 zł). 

Zadanie w odniesieniu do roku 2018 zrealizowane ale nie 

zakończone – do dalszej realizacji w latach następnych 

5.000,00 

6. Pokonywanie barier 

architektonicznych w Domach 

Pomocy Społecznej Powiatu 

Jeleniogórskiego 

W 2018 r. domy pomocy społecznej zrealizowały następujące 

działania: 

• DPS w Janowicach Wielkich – w 2017 r. wydatkowano 

kwotę 12.300,00 zł na wykonanie dokumentacji dot. 

zadania pn. „Przebudowa budynku nr 1 (pałacowego) 

związana z montażem windy osobowej w Domu Pomocy 

Społecznej w Janowicach Wielkich”. W roku 2018 złożono 

wniosek do Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu 

o dofinansowanie ww. zadania ze środków PFRON 

w kwocie 118.811,61 zł (całkowita wartość projektu – 

270.923,22 zł). Zadanie planowane jest do zrealizowania 

do końca 2019 r., 

• DPS w Kowarach – na chwilę obecną spełnia wymogi w 

zakresie barier architektonicznych zgodnie ze standardem 

świadczonych usług. W ramach zadań realizowanych poza 

programem (likwidacja bariery transportowej) dokonano 

zakupu samochodu osobowego (busa) dostosowanego do 

259.680,00 
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przewozu osób niepełnosprawnych. Całkowity koszt 

zadania wyniósł 145.780,00 zł, z czego 80.000,00 zł 

stanowiło dofinansowanie ze środków PFRON, natomiast 

65.780,00 zł środki własne. 

• DPS w Sosnówce – zadanie dotyczące remontu 

kapitalnego dróg wewnętrznych oraz wymiany schodów 

betonowych między budynkami i rewitalizacji terenu 

(w tym również doposażenie budynku „Senior” w windę 

osobową i podjazdy dla osób niepełnosprawnych) 

planowane jest na lata kolejne, pod warunkiem pozyskania 

środków z funduszy zewnętrznych. Całość zadania 

szacowana jest na ok. 280.000,00 zł. W ramach zadań 

realizowanych poza programem (likwidacja bariery 

transportowej) w 2018 r. dokonano zakupu samochodu 

osobowego (busa) dostosowanego do potrzeb osób 

niepełnosprawnych za kwotę 113.900,00 zł (79.730,00 zł 

stanowiło dofinansowanie ze środków PFRON, natomiast 

34.170,00 zł – z budżetu Powiatu). 

• DPS „Junior” w Miłkowie na chwilę obecną spełnia 

wymogi w zakresie barier architektonicznych zgodnie ze 

standardem świadczonych usług. 

Zadanie w odniesieniu do roku 2018 zrealizowane ale nie 

zakończone – do dalszej realizacji w latach następnych 

                                          OGÓŁEM WYDATKI W CELU 1.4. 1.669.590,00 

CEL 1.5. POPRAWA JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG, POPRZEZ DOSTOSOWANIE INFRASTRUKTURY 

TELEINFORMATYCZNEJ DO POSTĘPU TECHNICZNEGO 

ZADANIA DZIAŁANIA WYDATEK (ZŁ) 

1. Wprowadzenie elektronicznego 

obiegu dokumentów 

W roku 2018 kontynuowano prace nad realizacją 

dofinansowanego ze środków RPOWD na lata 2014-2020 

projektu pn. „Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie 

Jeleniogórskim”. W ramach tego podpisano umowy 

i wydatkowano środki z tytułu: 

1) umowy z wykonawcą prac remontowo-budowlanych 

w budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze 

przy ul. Jana Kochanowskiego 10, polegających na 

instalacji elementów sieci elektrycznych wysoko 

i niskoprądowych oraz modernizacji pomieszczenia 

serwerowni. Wartość wydatkowanych środków 

to 318.235,58 zł; 

2) umowy zawartej z dostawcą infrastruktury 

informatycznej w postaci sprzętu serwerowego, 

macierzy i backupu danych, sprzętu sieci aktywnej, 

komputerowych stanowisk klienckich, cyfrowych 

aparatów telefonicznych oraz licencji i szkoleń. 

Wartość wydatkowanych środków z tego tytułu 

to 938.829,59 zł; 

3) umowy zawartej z dostawcą zintegrowanego systemu 

do świadczenia e-usług składającego się m.in. 

z systemu zarządzania dokumentacją i systemów 

dziedzinowych. Wartość wydatkowanych środków 

to 369.786,22 zł. 

Jednocześnie kontynuowano współpracę z podmiotem 

pełniącym nadzór techniczny nad realizacją projektu, zawarto 

umowę na opracowanie dokumentacji zamówień publicznych 

oraz przeprowadzono promocję projektu. Wartość wydatków 

z tego tytułu wyniosła 46.351,01 zł. 

Zadanie zrealizowane i zakończone. 

1.673.202,44 

2. Wprowadzenie większej liczby 

formularzy e-PUAP do 

elektronicznego załatwiania spraw 

Utworzono klientom urzędu możliwość załatwienia 10 spraw za 

pomocą portalu internetowego, który pozwala na personalizację 

dostępu do informacji (możliwość utworzenia konta, 

skorzystania z obsługi umożliwiającej również płatności oraz 

prezentację spersonalizowanej informacji); 

Poza formularzami elektronicznymi wprowadzono również 

392.690,78 
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system służący do udostępniania informacji w zakresie 

wykonania budżetu, WPF, komunikacji ogólnej 

z mieszkańcami powiatu (zmodernizowany biuletyn informacji 

publicznej, system do przeprowadzania konsultacji społecznych 

i ankiet, system e-kolejki służący do internetowego umawiania 

wizyt w urzędzie oraz zmodernizowano stronę informacyjną 

urzędu).  

Zadanie rozpoczęte w roku 2018, możliwa jest jego 

kontynuacja w latach następnych polegająca na 

zwiększaniu ilości formularzy.  

3. Centralizacja obsługi w zakresie 

usług informatycznych na poziomie 

Starostwo - Jednostki 

Wprowadzono portal finansowo-budżetowy umożliwiający 

jednostkom udział w projektowaniu i rozliczaniu budżetu 

powiatu uwzględniający zarówno rozliczenia budżetowe jak 

i podatkowe.  

Dodatkowo udostępniono jednostkom możliwość korzystania 

z EZD powiatu w zakresie komunikacji pomiędzy starostwem 

a jednostkami oraz samymi jednostkami. 

Zadanie zrealizowane w 2018 r. i zakończone. 

 

4. Opracowanie i wdrożenie 

dokumentacji Polityki Bezpieczeństwa 

Informacji 

Przeprowadzono audyt bezpieczeństwa i opracowano politykę 

bezpieczeństwa IT. Jednocześnie, z uwagi na wejście w życie 

szeregu nowelizacji przepisów dotyczących informatyzacji 

i ochrony danych, rozpoczęto prace nad stworzeniem 

jednolitego dokumentu uwzględniającego specyfikę procesów 

związanych zarówno z ochroną danych osobowych, przepisów 

dotyczących krajowych ram interoperacyjności jak 

i cyberbezpieczeństwa. 

Zadanie rozpoczęte – do dalszej realizacji w latach 

następnych 

17.220,00 

5. Stałe doskonalenie kwalifikacji 

członków władz powiatowych oraz 

pracowników Starostwa Powiatowego 

1. W 2018 r., w ramach środków uzyskanych z budżetu 

powiatu, szkoleniom specjalistycznym, w poniżej 

wskazanym zakresie, poddano łącznie 73 osoby: 

• ruchu drogowego i komunikacji – 4 osoby, 

• oświaty – 3 osoby, 

• współpracy samorządów terytorialnych – 5 osób, 

• informatyki i obsługi systemów – 2 osoby, 

• gospodarki finansowej – 5 osób, 

• postępowania administracyjnego – 2 osoby, 

• ochrony danych osobowych – 4 osoby, 

• geodezji – 5 osób, 

• rachunkowości – 3 osoby, 

• zamówień publicznych – 3 osoby, 

• stosowania podatku VAT – 29 osób, 

• ubezpieczenia wypadkowego i chorobowego –  

         1  osoba, 

• zajęcia pasa drogowego – 2 osoby, 

• praw konsumentów – 1 osoba, 

• ochrony środowiska – 3 osoby, 

• prawa pracy – 1 osoba. 

 

2. Pracownicy Starostwa Powiatowego brali ponadto udział 

w szkoleniu BHP oraz w szkoleniu na temat Kodeksu 

Postępowania Administracyjnego. 

Zadanie w odniesieniu do roku 2018 zrealizowane ale nie 

zakończone – do dalszej realizacji w latach następnych 

37.749,52 

                                        OGÓŁEM WYDATKI W CELU 1.5. 2.120.862,74 

CEL 1.6. ZWIĘKSZENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO 

ZADANIA DZIAŁANIA WYDATEK (ZŁ) 

1. Budowa systemu ostrzegania 

i alarmowania ludności Powiatu 

Jeleniogórskiego przed katastrofami 

naturalnymi – zakup elektronicznych 

syren alarmowych dla Gmin Powiatu 

Realizacja zadania przewidziana była w ramach 

dofinansowania ze środków unijnych. W 2018 r. nie było 

naborów wniosków związanych z bezpieczeństwem. 

Zadanie nie rozpoczęte – do realizacji w latach następnych 

0,00 
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Jeleniogórskiego z systemem obsługi 

2. Modernizacja łączności radiowej – 

cyfrowa – sieć Starosty 

Jeleniogórskiego 

Realizacja zadania przewidziana była w ramach 

dofinansowania ze środków unijnych. W 2018 roku nie było 

naborów wniosków związanych z bezpieczeństwem. 

Łączność radiowa z Gminami Powiatu Jeleniogórskiego 

utrzymywana jest jak dotychczas, w ramach współdziałania w 

systemie analogowym. 

Zadanie nie rozpoczęte – do realizacji w latach następnych 

0,00 

3. Budowa sieci współdziałania 

Starosty Jeleniogórskiego 

Realizacja zadania przewidziana była w ramach 

dofinansowania ze środków unijnych. W 2018 roku nie było 

naborów wniosków związanych z bezpieczeństwem. 

Łączność radiowa z powiatowymi służbami, inspekcjami 

i strażami utrzymywana jest jak dotychczas, w ramach 

współdziałania w systemie analogowym w sieci Ericsson 

Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. 

Zadanie nie rozpoczęte – do realizacji w latach następnych 

0,00 

4. Poprawa bezpieczeństwa 

w obiektach Powiatu, poprzez budowę 

lub przebudowę instalacji 

przeciwpożarowych 

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w roku 2017 został wyłoniony 

wykonawca zadania inwestycyjnego pn.: ”Wykonanie 

robót budowlanych w budynku administracyjno-biurowym  

w Jeleniej Górze przy ulicy Kochanowskiego 10, 

polegających na remoncie i przebudowie części 

pomieszczeń, instalacji elektrycznych, sieci komputerowej 

oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z 

dostosowaniem budynku do wymagań przepisów 

przeciwpożarowych”. Wykonawcą zostało Konsorcjum 

firm - Impel Tech Solutions sp. z o.o. sp.k. z/s przy ul. 

Marsa 56a, 04-242 Warszawa oraz Construct Solutions Sp. 

z o.o. z/s ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław. Zadanie 

wykonane zostało za kwotę 1 899 181,03 zł i podzielone 

było na etapy: 

• etap I robót, polegający na wykonaniu infrastruktury 

technicznej. Dofinansowanie robót budowlanych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020” - 85% wartości robót 

budowlanych I etapu „Wprowadzenie e-usług publicznych 

w Powiecie Jeleniogórskim” Oś priorytetowa Nr 2 

„Technologie informacyjno-komunikacyjne” Działanie Nr 

2.1.” E –usługi publiczne” Poddziałanie Nr 2.1.3. „E-usługi 

publiczne – ZIT AJ”. 

      Wydatek kwalifikowany: 318.235,58 zł 

      Kwota dofinansowania 85%: 270.500,24 zł 

      Udział własny15%: 47 735,24 zł 

• etap robót II, polegający na wykonaniu pozostałych 

robót budowlanych. 

 

2. W 2018 r. dokonano zakupu wyposażenia obiektów 

administracyjno- biurowych ulicy Kochanowskiego 10 

oraz Podchorążych 15 w Jeleniej Górze, tj.: toalety, 

pomieszczenia socjalne oraz pomieszczenia biurowe za 

kwotę 155.115,37 zł. 

Zadanie w odniesieniu do roku 2018 zrealizowane ale nie 

zakończone – do dalszej realizacji w latach następnych 

2.054.296,40 

                                         OGÓŁEM WYDATKI W CELU 1.6. 2.054.296,40 

CEL 1.7. SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WSPÓŁPRACA Z MIASTEM JELENIA GÓRA ORAZ WSPÓŁPRACA 

MIĘDZYNARODOWA 

ZADANIA DZIAŁANIA WYDATEK (ZŁ) 

1. Nawiązanie współpracy szkół 

z podmiotami gospodarczymi 

w kraju i za granicą 

1. Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach: 

• współpracuje z różnymi zakładami pracy na terenie 

Jeleniej Góry i Powiatu Jeleniogórskiego w ramach 

realizacji praktyk zawodowych dla uczniów technikum, w 

zawodach technik elektryk i technik informatyk, 

0,00 
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• w grudniu 2016 r. podpisał Umowę o współpracę z firmą 

ELEKTROMONT S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze. Celem 

niniejszej Umowy jest pomoc Firmy w wykształceniu 

przez Szkołę wykwalifikowanej kadry branży elektrycznej, 

która dzięki wsparciu będzie miała możliwość 

zapoznawania się z najnowszymi technikami pracy oraz 

technologiami branży elektrycznej, co ułatwi absolwentom 

klas technikum elektrycznego kontynuowanie nauki na 

uczelniach wyższych i umożliwi zdobycie ciekawej pracy, 

• współpracuje ze Stowarzyszeniem Biegu Piastów.  

W ramach wolontariatu uczniowie szkoły pomagają przy 

organizacji i prowadzeniu wszystkich imprez 

organizowanych przez Stowarzyszenie, 

• współpracuje z Towarzystwem Nasz Dom angażując się 

w zbiórkę pieniędzy w ramach Ogólnopolskiej Akcji 

„Góra Grosza”, 

• w roku 2018 uczniowie angażowali się w zbiórkę karmy 

i innych potrzebnych artykułów na rzecz Schroniska dla 

Małych Zwierząt w Jeleniej Górze. Na terenie szkoły 

przeprowadzali także kiermasz ciast, z którego pieniądze 

przekazane zostały na rzecz Jeleniogórskiej Fundacji 

MONDOCANE – fundacja na rzecz bezdomnych zwierząt. 

 

2. W ramach partnerstwa z powiatem Bamberg w Niemczech 

młodzież Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa 

Sportowego w Szklarskiej Porębie uczestniczyła                  

w międzynarodowym biegu UNESCO, który 

organizowany jest co 2 lata. 

Zadanie w odniesieniu do roku 2018 zrealizowane ale nie 

zakończone – do dalszej realizacji w latach następnych 

2. Nawiązanie współpracy Domów 

Pomocy Społecznej z ich 

zagranicznymi odpowiednikami 

W 2018 r. mieszkańcy i pracownicy Domu Pomocy Społecznej 

w Kowarach brali udział w imprezach organizowanych przez: 

• Dom Pomocy Społecznej w Ebersbach (Niemcy) – 

międzynarodowy konkurs na najpiękniejsze jajo 

wielkanocne, 

• Dom Pomocy Społecznej w Bystrzanach (Czechy) – 

obchody 50-tej rocznicy funkcjonowania ww. placówki. 

Innej poza ww. współpracy pozostałe Domy Pomocy 

Społecznej nie podejmowały w 2018 r. 

Zadanie w odniesieniu do roku 2018 zrealizowane ale nie 

zakończone – do dalszej realizacji w latach następnych 

0,00 

3. Wspieranie tworzenia nowych stref 

ekonomicznych 

1. Powiat Jeleniogórski aktywnie wspiera tworzenie nowych 

stref ekonomicznych, poprzez akceptowanie tworzenia 

przez podmioty działalności gospodarczej nowych 

inwestycji, realizujących politykę zrównoważonego 

rozwoju społeczno-gospodarczego. Powiat akceptuje ideę 

tworzenia nowych stref ekonomicznych, a tym samym 

wspiera dążenie do złagodzenia bezrobocia strukturalnego. 

2. Powiat Jeleniogórski od 2016 roku w ramach Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości wspiera 

budowę inwestycji – obiektu firmy THOM Polska 

Sp. z o.o. w podstrefie Kamiennogórskiej SSEMP – 

Janowice Wielkie (Radomierz). Firma THOM Polska  

wytwarza elementy metalowe i zatrudnia około 150 

pracowników. Jest wiodącym inwestorem w gminie 

Janowice Wielkie. 

Zadanie w odniesieniu do roku 2018 zrealizowane ale nie 

zakończone – do dalszej realizacji w latach następnych 

0,00 

4. Wspieranie przebudowy sieci 

drogowych, kolejowych oraz 

transportu lotniczego, celem 

łatwiejszego i szybszego dostępu 

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 

1.380,85 
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do naszego regionu 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 jest jego 

przyjęcie do realizacji w drodze uchwał przez rady 

gmin/powiatów, co umożliwi skuteczniejsze ubieganie się 

o środki finansowe z Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej 

w nowej perspektywie finansowej 2021-2027. Dalsze działania 

w tym zakresie zostaną podjęte w 2019 r.  

Zadanie w odniesieniu do roku 2018 zrealizowane ale nie 

zakończone – do dalszej realizacji w latach następnych 

                                        OGÓŁEM WYDATKI W CELU 1.7. 1.380,85 

                   OGÓŁEM WYDATKI W ŁADZIE SPOŁECZNYM 7.683.070,75 

1. ŁAD GOSPODARCZY 

CEL 2.1. WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY 

ZADANIA DZIAŁANIA WYDATEK (ZŁ) 

1. Wspieranie tworzenia nowych 

miejsc pracy u pracodawców Powiatu 

Jeleniogórskiego 

1. W 2018 roku zawarto z pracodawcami z Powiatu 

Jeleniogórskiego 38 umów na refundację kosztów w 

ramach Funduszu Pracy na utworzenie 38 stanowisk pracy, 

na których znalazło zatrudnienie 41 osób bezrobotnych. 

 

2. W 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy dysponując 

środkami PFRON, przeznaczonymi dla osób bezrobotnych 

z powiatu jeleniogórskiego, rozpatrzył pozytywnie  

2 wnioski i podpisał stosowne umowy z pracodawcami na 

refundację kosztów, w wyniku których 2 osoby bezrobotne 

niepełnosprawne podjęły zatrudnienie. 

 

3. W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku, w ramach 

umów na refundację kosztów zawartych w latach 

wcześniejszych, zatrudnione zostały przez pracodawców 

22 osoby bezrobotne z Powiatu Jeleniogórskiego, w tym 

19  bezrobotnych w ramach Funduszu Pracy i 3 w ramach 

PFRON. 

       Ogółem w 2018 roku pracę, w ramach refundacji kosztów    

       zatrudnienia, podjęło 65 osób z Powiatu Jeleniogórskiego. 

   

Zadanie w odniesieniu do roku 2018 zrealizowane ale nie 

zakończone – do dalszej realizacji w latach następnych 

860.000,00 
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2. Działania na rzecz rozwoju 

samozatrudnienia, przedsiębiorczości 

– dofinansowanie podejmowania 

działalności gospodarczej przez 

bezrobotnych z Powiatu 

Jeleniogórskiego 

1. Powiatowy Urząd Pracy dysponował w 2018 roku 

środkami pomocowymi Unii Europejskiej w ramach 

projektów RPO WD i Programu Operacyjnego „Wiedza, 

Edukacja, Rozwój (PO WER) na podjęcie przez osoby 

bezrobotne z powiatu jeleniogórskiego działalności 

gospodarczej i w tym celu przeprowadził spotkania 

z zainteresowanymi podjęciem działalności gospodarczej 

osobami bezrobotnymi, w trakcie których zaznajamiał te 

osoby  z regulaminem przyznawania środków. 

 

2. Jako działanie wspierające osoby bezrobotne PUP 

zorganizował grupowe porady zawodowe pn. „Własna 

firma - dotacje” na łączną liczbę 9 osób bezrobotnych 

z powiatu jeleniogórskiego. Celem takich porad było: 

a) zapoznanie z pojęciem przedsiębiorczości, cechami 

sprzyjającymi i utrudniającymi działania przedsiębiorcze 

(dokonanie samooceny cech i poznanie plusów własnego 

biznesu), 

b) poszerzenie wiedzy dotyczącej możliwości ubiegania się 

o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

c) zdobycie wiedzy na temat procesu rejestracji własnej 

firmy, 

d) omówienie istotnych zagadnień dotyczących 

sporządzenia wniosku o dotację na działalność 

gospodarczą. 

 

3. W związku ze złożeniem przez osoby bezrobotne z 

powiatu jeleniogórskiego wniosków o podjęcie własnej 

działalności gospodarczej o liczbę wniosków zmniejszyła 

się ewidencja bezrobotnych PUP odnosząca się do 

powiatu. 

 

4. Łącznie w Powiecie Jeleniogórskim działalność 

gospodarczą podjęły 74 osoby bezrobotne, w tym 28 osób 

w ramach PO WER i 46 w ramach RPO WD. 

Zadanie w odniesieniu do roku 2018 zrealizowane ale nie 

zakończone – do dalszej realizacji w latach następnych 

1.476.791,97 

                                         OGÓŁEM WYDATKI W CELU 2.1. 2.336.791,97 

CEL 2.2. UZYSKANIE WYSOKIEGO POZIOMU SKOMUNIKOWANIA WEWNĄTRZREGIONALNEGO I 

PONADREGIONALNEGO 

ZADANIA DZIAŁANIA WYDATEK (ZŁ) 

1. Bieżące utrzymanie dróg 

powiatowych 

W 2018 r. bieżące utrzymanie sieci dróg powiatowych 

realizowane było poprzez wykonywanie prac remontowych 

i pielęgnacyjnych w obrębie istniejących pasów drogowych, 

celem zachowania warunków bezpieczeństwa na drodze 

w zakresie: 

• nawierzchni jezdni, chodników, poboczy oraz 

urządzeń odwodnienia drogi, 

• obiektów inżynierskich (mosty, tunele, przepusty 

i konstrukcje oporowe), 

• oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu, 

• zieleni w zakresie koszenia zieleni niskiej oraz ścinki 

drzew, 

• czystości na drodze, w tym również utylizacji padłych 

zwierząt i opieki weterynaryjnej zwierząt rannych w 

kolizjach drogowych, 

• zimowego utrzymania dróg w zakresie odśnieżania 

i likwidowania śliskości na jezdniach i chodnikach. 

Powyższe prace były realizowane na bieżąco i finansowane 

z budżetu Powiatu oraz z pozyskanych przez Powiat środków 

zewnętrznych.  

1.577.149,53 
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Zadanie w odniesieniu do roku 2018 zrealizowane ale nie 

zakończone – do dalszej realizacji w latach następnych 

2. Modernizacja i rozbudowa dróg 

powiatowych 

W roku 2018 zadanie to było realizowane poprzez: 

 

1. przygotowanie do realizacji inwestycji, w tym: 

• opracowanie map, specyfikacji technicznych  i 

realizacji  inwestycji (3.769,74 zł) 

• opracowanie dokumentacji projektowo -  

kosztorysowej dla drogi nr 2735D Strużnica – Wojków 

(30.135,00 zł) 

• aktualizacja dokumentacji projektowej na 

przebudowę drogi nr 2735D Radomierz – Janowice Wielkie 

(20.910,00 zł) 

 

2. realizację inwestycji, w tym: 

• odbudowa muru oporowego w ciągu drogi nr 2508D 

w Czernicy (128.631,92 zł) 

• przebudowa drogi nr 2763D w Barcinku  (realizacja 

lata 2018-2020) Etap I (40.000,00 zł) 

• przebudowa drogi 2742D Mysłakowice-Miłków 

w zakresie przygotowania i realizacji (6.243.007,03 zł)                                  

W ramach realizacji inwestycji w roku 2018 zmodernizowano 

4,023 km dróg powiatowych. 

Zadanie w odniesieniu do roku 2018 zrealizowane ale nie 

zakończone – do dalszej realizacji w latach następnych 

6.466.453,69 

                                          OGÓŁEM WYDATKI W CELU 2.2. 8.043.603,22 

CEL 2.3. WZMACNIANIE WIZERUNKU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO POPRZEZ AKTYWNĄ PROMOCJĘ   

ZADANIA DZIAŁANIA WYDATEK (ZŁ) 

1. Organizacja imprez i wydarzeń 

promujących dziedzictwo kulturowe i 

walory przyrodnicze Powiatu 

W 2018 roku w ramach konkursu Powiat Jeleniogórski wspierał 

finansowo szereg imprez o charakterze krajoznawczo-

przyrodniczym. W ramach przyznanego dofinansowania 

podpisano 6 umów na realizację zadań publicznych z zakresu 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: 

• ze Stowarzyszeniem Góry Szalonych Możliwości w 

Janowicach Wielkich na realizację zadania pn. „VIII 

Wędrowny Przegląd Piosenki POLANA” (dofinansowanie 

2.000,00 zł). Impreza odbyła się w dniach 27-28 lipca 2018 

r. na  brzozowej polance w Janowicach Wielkich. W ciągu 

dwóch dni wystąpiło 12 wykonawców – solistów 

i zespołów znanych w kręgach miłośników poezji 

śpiewanej, piosenki autorskiej i piosenki literackiej m. in.:  

Cztery Pory Miłowania, A Gdyby Tak, Tomasz 

Lewandowski, Grupa Na Swoim, Leniwiec. Koncerty 

obejrzało około 500 - 600 widzów, 

• ze Stowarzyszeniem Zespół Folklorystyczny Karkonosze z 

Gruszkowa na realizację zadania pn. „Festiwal Ludowe 

Granie na Gruszkowskiej Polanie” (dofinansowanie 

6.000,00 zł). Była to VI  edycja festiwalu, który odbył się 

w dniach 7 - 8 lipca 2018 r. Pierwszy dzień festiwalu odbył 

się na polanie w Gruszkowie a drugi dzień w Pałacu w 

Bukowcu. W festiwalu uczestniczyło łącznie 10 zespołów 

folklorystycznych z kraju i z zagranicy. Ważnym 

elementem imprezy  było upamiętnienie 100 rocznicy 

odzyskania przez Polskę  niepodległości. W ramach 

uczczenia tego jubileuszu podczas Festiwalu zostały 

wykonane pieśni patriotyczne m.in.: Rota, Przybyli ułani, 

O mój rozmarynie. Szacuje się, że festiwal odwiedziło 

około 2 tys. osób, 

• z Polskim Związkiem Emerytów i Rencistów, Koło nr 9 

z siedzibą w Piechowicach na realizację zadania pn. 

„Jubileusz 10-lecia Zespołu Śpiewaczego Szklarki” 

(dofinansowanie 3.000,00 zł). Obchody jubileuszu odbyły 

25.000,00 
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się w dniu 09 czerwca 2018 r. w Piechowicach. Podczas 

imprezy wystąpiło 6 grup śpiewaczych m.in.: „Szarotki” 

z Mysłakowic, „Wrzosy” z Kowar, „Sybiraczki 

i Kresowianie” z Jeleniej Góry. W ramach zadania nagrano 

również płytę DVD z 16 utworami oraz zakupiono 10 par 

butów ludowych, 

• ze Stowarzyszeniem Senior z Mysłakowic na realizację 

zadania pn. „Festiwal Zespołów Ludowych 

i Folklorystycznych”. (dofinansowanie 4.000,00 zł).  Była 

to  X edycja tego przedsięwzięcia. Festiwal odbył się 

w dniu 02 czerwca 2018 r. w Artystycznej Stodole 

w Bukowcu. W imprezie wzięło udział  18 zespołów 

ludowych i folklorystycznych z terenu Dolnego Śląska. 

Podczas festiwalu przeprowadzono dwa konkursy: na 

najlepszy utwór o Karkonoszach i regionie (zwycięzca - 

zespół „Zgoda” z Chełmska Śląskiego za piosenkę 

„Karkonoska Zgoda”) oraz na najlepszą kapelę wg 

publiczności (nagrodę otrzymał zespół „Szarotka” z 

Mysłakowic). Festiwal odwiedziło około 300 osób, 

• z Fundacją Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny 

Jeleniogórskiej z Wrocławia na realizację zadania pn. 

„Festiwal dell'Arte w Dolinie Pałaców i Ogrodów” 

(dofinansowanie 6.000,00 zł). Festiwal odbył się w dniach 

12-19 sierpnia 2018 r. w pałacu w Wojanowie, 

Pakoszowie, Karpnikach, Staniszowie i w stodole 

artystycznej w Bukowcu. Program festiwalu obfitował w 

nazwiska znakomitych artystów polskich i zagranicznych 

reprezentujących różnorodne gatunki muzyczne oraz 

pozostałe dziedziny sztuki m.in.: Jacek Cygan, Nasza 

Basia Kochana, Hanna Banaszak, Jerzy Filar, Edyta 

Geppert, Grzegorz Pawłowski, Jacek Opała.  

We wszystkich wydarzeniach festiwalowych wzięło udział 

około 15000 osób, 

• z Fundacją na Rzecz Rozwoju Wrocławskiej Tkaniny 

Artystycznej z siedzibą we Wrocławiu na realizację 

zadania pn. „45 Festiwal Sztuki Włókna Kowary'18 

(Jubileusz)”  - dofinansowanie 4.000,00 zł. W Festiwalu 

uczestniczyło 20 wybitnych artystów z kraju i z za granicy, 

oraz młodzi adepci sztuki tekstylnej. Zorganizowano cykl 

wystaw sztuki wizualnej w muzeach i galeriach 

jeleniogórskich m.in.: w Muzeum Karkonoskim w Domu 

Braci Hauptamnów w Szklarskiej Porębie, w galerii 

„Przedwiośnie” w Kowarach, w Domu Tradycji Miasta 

Kowary. W ramach Festiwalu przeprowadzone zostały 

działania twórcze przez profesjonalnych artystów dla 

mieszkańców lokalnych społeczności.  

Zadanie w odniesieniu do roku 2018 zrealizowane ale nie 

zakończone – do dalszej realizacji w latach następnych 

2. Organizacja kampanii 

promocyjnych, w tym współpraca 

z mediami w ramach promocji 

Powiatu 

1. Powiat Jeleniogórski korzystając ze swoich kontaktów oraz 

w odpowiedzi na zainteresowanie mediów tym co dzieje 

się w Polskich Karkonoszach, systematycznie prowadzi 

kampanie informacyjno-promocyjne w prasie 

ogólnopolskiej „Gazeta Wyborcza”, w prasie fachowej np. 

„Świat Podróży” oraz bazując na współpracy z Polską 

Organizacją Turystyczną a szczególnie jej filią 

Zagranicznym Ośrodkiem Polskiej Organizacji 

Turystycznej w Berlinie pilotuje corocznie całą serię 

przyjazdów studyjnych zagranicznych dziennikarzy.  

 

2. Od kilku lat, także w roku 2018 miało miejsce kilka wizyt 

studyjnych grup dziennikarzy zagranicznych. Wyjazdy te 

organizowane są przez Zagraniczny Ośrodek Polskiej 

Organizacji Turystycznej /ZOPOT/ w Berlinie 

0,00 
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i finansowane przez Polską Organizację Turystyczną. 

Tematem wizyt studyjnych w roku 2018 podobnie jak 

w latach 2015-2016 było dziedzictwo kulturowe, oferta 

turystyczna, także ta kulturowa oraz historia i legendy 

Polskich Karkonoszy. Powiat Jeleniogórski aktywnie 

pomaga w przygotowywaniu programów tych pobytów, 

pracownicy starostwa towarzyszą często grupom 

dziennikarzy z Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Włoch 

udzielając szczegółowych odpowiedzi na pytania 

i uzupełniając posiadaną już przez nich wiedzę na temat 

kultury, tradycji, historii i turystyki w naszym regionie. 

Efektem tych kilkudniowych wizyt studyjnych jest 

corocznie seria artykułów prasowych w gazetach 

i czasopismach fachowych, które ukazują się na terenie 

Austrii, Niemiec i Szwajcarii. Wielu z goszczących 

w naszym regionie dziennikarzy to przedstawiciele 

narodowych agencji prasowych, a więc Powiat 

Jeleniogórski stara się dostarczać im niezbędnych 

informacji, pomagać przy budowie programów pobytów i 

często ułatwiać im przemieszczanie się w terenie. 

Źródła finansowania – Powiat Jeleniogórski nie ponosi kosztów 

zamieszczania artykułów w powyższych wydawnictwach, 

koszty wizyt studyjnych zagranicznych dziennikarzy poniósł 

Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej 

w Berlinie. 

Zadanie w odniesieniu do roku 2018 zrealizowane ale nie 

zakończone – do dalszej realizacji w latach następnych 

3. Prowadzenie aktywnych działań 

marketingowych, mających na celu 

kreowanie dobrego wizerunku 

Powiatu jako atrakcyjnego miejsca 

dla turystów 

Powiat Jeleniogórski podejmując działania marketingowe w 

celu kreowania dobrego wizerunku powiatu corocznie bierze 

udział w szeregu imprez targowych i różnego rodzaju 

prezentacji:  

 

Prezentacje targowe 2018:  

• w dniach 23-25.02.2018 r. Powiat Jeleniogórski 

prezentował ofertę turystyczną Karkonoszy podczas 

Międzynarodowych Targów turystycznych we Wrocławiu, 

• Powiat Jeleniogórski w dniach 09-10.03.2018 r. wziął udział 

w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Hradec 

Králové,   

• w ramach współpracy z naszym czeskim partnerem Powiat 

Jeleniogórski w dniach 16-17.03.2018 r. wziął  

udział w Euroregionalnych Międzynarodowych Targach 

Turystycznych Euroregion Tour w Jabloncu nad Nysą, 

• w dniach 01-04.03.2018r. w ramach „Umowy 

o partnerstwie i współpracy pomiędzy Powiatem 

Jeleniogórskim i Regionem Miast Aachen“ Powiat 

Jeleniogórski prezentował ofertę turystyczną Karkonoszy 

podczas Międzynarodowych Targów Konsumenckich – 

Euregio Wirtschaftschau Aachen 2018, 

• w ramach współpracy Powiatu Jeleniogórskiego 

i Regionu Miast Aachen (Północna Nadrenia-Westwalia) 

w dniu 8 marca 2018 r., podczas Międzynarodowych 

Targów Turystycznych ITB Berlin 2018, samorządy 

zaprezentowały się przed zagranicznymi i polskimi 

mediami branżowymi pierwszymi rezultatami realizacji 

projektu dofinansowanego z programu LEADER – 

obszary wiejskie. Podsumowanie pierwszych rezultatów 

projektu pn. „Znaczenie i wartość marki regionalnej dla 

marketingu turystycznego i budowy identyfikacyjnego 

wizerunku regionu” odbyło się w formie 

międzynarodowej konferencji prasowej w centrum 

konferencyjnym CityCube w Berlinie. W konferencji 

uczestniczyli wspólnie Starosta Jeleniogórski Anna 

16.126,20 
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Konieczyńska, Wicestarosta Aachen Axel Hartmann, 

Prezes LGD „Partnerstwo Ducha Gór” Dorota Goetz, 

Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego i Europy 

z Aachen Thomas König, dyrektor Wydziału Promocji, 

Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego Wiesław 

Dzierzba oraz pracownik Wydziału Jarosław Hajndrych. 

Zakończenie projektu oraz międzynarodowa konferencja 

podsumowująca projekt będą miały miejsce w 2019 roku 

w Powiecie Jeleniogórskim, 

• w dniach 09-12.08.2018 r. w ramach  współpracy  ze 

Związkiem Szkła i Biżuterii w Jabloncu nad Nysą Powiat 

Jeleniogórski prezentował ofertę turystyczną Karkonoszy 

podczas  Międzynarodowych Targów „Kruche Piękno" 

Jablonec nad Nisou 2018, 

• w dniach 17-19.05.2018 r. w ramach „Porozumienia 

o wspólnej promocji“ Powiat Jeleniogórski, prezentował 

ofertę turystyczną Karkonoszy podczas Targów Turystyki 

Weekendowej Atrakcje Regionów 2018 w Chorzowie.  

 

Eventy – prezentacje marketingowe:   

• w grudniu 2018 r. w ramach „Porozumienia o wspólnej 

promocji“ Powiat Jeleniogórski, gminy powiatu (Karpacz 

i Szklarska Poręba) prezentowały ofertę turystyczną 

Karkonoszy podczas imprezy promocyjnej mającej miejsce 

na Stadionie Narodowym pod nazwą „Zimowy Narodowy” 

w Warszawie, 

• w dniach 18-20.08.2018 r. w ramach „Porozumienia 

o wspólnej promocji“ Powiat Jeleniogórski, gminy powiatu 

i miasto Jelenia Góra prezentowały ofertę turystyczną 

Karkonoszy podczas imprezy promocyjnej „IX Sail 

w Świnoujściu”, 

• w dniach 08-09.09.2018 r. w ramach „Porozumienia 

o wspólnej promocji“ Powiat Jeleniogórski, gminy powiatu 

i miasto Jelenia Góra prezentowały ofertę turystyczną 

Karkonoszy podczas imprezy promocyjnej Dni Zielonej 

Góry „Winobranie 2018”, 

• w ramach współpracy z POT, DOT i Zagranicznym 

Ośrodkiem Polskiej Organizacji Turystycznej w Berlinie 

w dniu 8.03.2018 r. w  Narodowej Hali Polski przed 

kamerami telewizji TTG Warszawa, TV Dolny Śląsk, TV 

Online i Stowarzyszenia Mediów Polskich Powiat 

Jeleniogórski przedstawiał ofertę turystyczną Polskich 

Karkonoszy. Elementem prezentacji był wywiad Starosty 

Jeleniogórskiego Anny Konieczyńskiej, która 

prezentowała ofertę spędzania wolnego czasu w naszym 

regionie z uwzględnieniem oferty dla osób 

niepełnosprawnych.  

Zadanie w odniesieniu do roku 2018 zrealizowane ale nie 

zakończone – do dalszej realizacji w latach następnych 

                                         OGÓŁEM WYDATKI W CELU 2.3. 41.126,20 

CEL 2.4. ROZWIJANIE WSPÓŁPRACY Z SAMORZĄDAMI GMINNYMI I INNYMI PODMIOTAMI W ZAKRESIE 

ROZWOJU GOSPODARCZEGO 

ZADANIA DZIAŁANIA WYDATEK (ZŁ) 

1. Intensyfikacja współpracy 

z partnerami rynku pracy 

w zakresie promocji programów 

rynku pracy, tworzenie i realizacja 

programów 

Współpraca PUP z partnerami rynku pracy w zakresie promocji 

programów rynku pracy realizowana była poprzez: 

• roboty publiczne, 

• prace interwencyjne, 

• prace społecznie użyteczne, 

• Krajowy Fundusz Szkoleniowy, 

• kontakty z pracodawcami, 

• partnerstwo lokalne. 

1. Roboty publiczne: 

462.193,20 
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• dają szansę osobom bezrobotnym, w tym dłużnikom 

alimentacyjnym, na powrót na rynek pracy, poprzez 

zatrudnienie przy wykonywaniu prac organizowanych 

przez gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe 

statutowo zajmujące się problematyką ochrony 

środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, 

opieki zdrowotnej, bezrobocia i pomocy społecznej, 

a także spółki wodne i ich związki. Celem organizacji 

robót publicznych jest ograniczenie bezrobocia 

długookresowego poprzez aktywizację zawodową 

i zachęcenie do dalszego poszukiwania pracy,  

• zatrudnienie w ramach robót publicznych rozpoczęło 9 

osób bezrobotnych z Powiatu Jeleniogórskiego, 

• wszystkie roboty publiczne realizowane były przez 

Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze. 

 

2. Prace interwencyjne: 

• są formą zatrudnienia subsydiowanego, podczas którego   

osoba bezrobotna uzyskuje stabilizację zawodową, 

a pracodawca refundację części kosztów poniesionych na 

wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia 

społeczne. Subsydiowanie trwać może – zgodnie 

z zapisami umowy - do 6 miesięcy (lub do 12 miesięcy 

w przypadku refundowania kosztów zatrudnienia za co  

drugi miesiąc), po upływie których pracodawca jest  

zobowiązany utrzymać zatrudnienie skierowanego  

bezrobotnego przez okres 3 miesięcy, pod rygorem zwrotu  

refundacji, 

• zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych rozpoczęło  

47 osób bezrobotnych z Powiatu Jeleniogórskiego.   

 

3. Prace Społecznie Użyteczne (PSU): 

• prace takie, gdzie ich wykonawcami są osoby bezrobotne 

bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń pomocy 

społecznej organizowane były we współpracy z Urzędami 

Miast i Gmin oraz Ośrodkami Pomocy Społecznej, 

• w roku 2018 podpisano 7 porozumień w zakresie prac 

społeczno-użytecznych, w wyniku których zorganizowano 

74 miejsca pracy w Powiecie Jeleniogórskim: gmina 

Kowary – 20 miejsca; gmina Piechowice – 20 miejsc 

pracy; gmina Szklarska Poręba – 10 miejsc pracy; gmina 

Jeżów Sudecki – 10 miejsc pracy; gmina Janowice Wielkie 

– 10 miejsc pracy; Mysłakowice – 4 miejsca pracy, 

w których pracę wykonywało 80 bezrobotnych. 

 

4. Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS): 

• KFS jako wydzielona część Funduszu Pracy jest 

przeznaczony na dofinansowanie kształcenia ustawicznego 

pracowników i pracodawców podejmowanego z inicjatywy 

lub za zgodą pracodawcy w wielkości nie większej niż 

80% (w przypadku mikro przedsiębiorcy do 100%) 

kosztów kształcenia ale nie więcej niż do wysokości 300% 

przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego 

uczestnika, 

• wsparciem w ramach KFS objęto 15 osób bezrobotnych 

z Powiatu Jeleniogórskiego, które skorzystały z  kursów. 

 

5. Kontakty z pracodawcami: 

• stałym elementem współpracy z podmiotami 

gospodarczymi działającymi w rejonie są wizyty 

pośredników pracy w siedzibach firm.   

• w analizowanym okresie pośrednicy pracy odbyli 1.128 
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wizyt u pracodawców. Zwizytowano 697 pracodawców, z 

którymi Powiatowy Urząd Pracy dotychczas 

współpracował oraz nawiązano współpracę z 431 nowymi 

pracodawcami,  

 

• ponadto w 2018 roku pracodawcy z Powiatu 

Jeleniogórskiego złożyli 40 wniosków o zezwolenie na 

pracę sezonową oraz 1.817 oświadczeń o powierzeniu 

cudzoziemcowi pracy. 

 

6. Partnerstwo Lokalne: 

Partnerstwo takie realizowane było w oparciu o współpracę 

z lokalnymi pracodawcami, organizacjami i instytucjami 

działającymi na rzecz osób bezrobotnych, a jego celem było 

podejmowanie działań o charakterze lokalnym w zakresie 

promocji przedsiębiorczości i zatrudnienia.  

W jego ramach Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze 

podejmował następujące działania: 

• w dniu 8 stycznia 2018 r., Powiatowy Urząd Pracy 

zorganizował spotkanie dla pracodawców Miasta Jelenia 

Góra oraz powiatu jeleniogórskiego, którego celem było 

zapoznanie ich z nowym stanem prawnym w zakresie 

zatrudniania cudzoziemców od 01.01.2018r. W trakcie 

spotkania omówione zostały przepisy prawne regulujące 

zatrudnianie cudzoziemców przez przedstawicieli: Straży 

Granicznej, Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych oraz Powiatowego Urzędu 

Pracy, 

• w dniu 7 lutego 2018 r., przedstawiciel Powiatowego 

Urzędu Pracy uczestniczył w spotkaniu promocyjnym 

Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Kamiennej Górze. 

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy wspólnie 

z powiatowymi urzędami pracy organizował dla 

pracodawców z Dolnego Śląska spotkania informacyjne 

w regionie. Celem spotkania było zapoznanie się 

z korzyściami płynącymi z korzystania ze środków 

w ramach KFS. Przedstawiciel PUP w Jeleniej Górze 

przedstawił prezentację multimedialną, omawiając 

zagadnienie „Środki z rezerwy Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego”, 

• Europejskie Służby Zatrudnienia EURES w Dolnośląskim 

Wojewódzkim Urzędzie Pracy zorganizowały po raz 

dwunasty Transgraniczne Targi Pracy, które odbyły się 

w dniu 9 maja 2018 r. w Miejskim Domu Kultury 

w Zgorzelcu. Na Targi zaproszono instytucje 

i pracodawców z Niemiec, Czech i Polski. Głównym celem 

tego przedsięwzięcia było dostarczenie wszystkim 

mieszkańcom pogranicza, zainteresowanym podjęciem 

zatrudnienia lub samozatrudnienia w regionie 

przygranicznym, informacji nt. warunków życia i pracy na 

terenie Czech i Niemiec, a pracodawcom umożliwienie 

przeprowadzenia rekrutacji kandydatów oraz prezentacji 

profilu własnej firmy. Dodatkowo w charakterze 

wystawców uczestniczyli doradcy zawodowi Centrum 

Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz 

pracownicy Wydziału Koordynacji Zabezpieczenia 

Społecznego z DWUP, 

• w dniu 16 czerwca 2018 r., Powiatowy Urząd Pracy 

uczestniczył w VII Festynie Integracyjnym pod hasłem 

„Walka z dyskryminacją osób niepełnosprawnych i 

zagrożonych wykluczeniem społecznym", organizowanym 

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej 

Górze, 
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• udział w dniu 19 czerwca 2018 r. przedstawiciela 

Powiatowego Urzędu Pracy w spotkaniu doradców 

zawodowych subregionu jeleniogórskiego, 

zorganizowanym przez Centrum Informacji i Planowania 

Kariery Zawodowej w Jeleniej Górze. Celem spotkania 

była wymiana doświadczeń na podstawie aktualnie 

realizowanych lub zrealizowanych działań w obszarze 

poradnictwa zawodowego, wymiana dobrych praktyk, jak 

również omówienie wykorzystywanych metod i narzędzi 

pracy. Spotkanie pozwoliło również na kontynuowanie 

działań zmierzających do wzmocnienia współpracy 

doradców zawodowych w subregionie jeleniogórskim, 

• Briefing Rynku Pracy – w dniu 27 lipca 2018 r. 

przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy uczestniczyli 

w briefingu rynku pracy z udziałem mediów. W ramach 

spotkania przedstawiono informację na temat 

wykorzystania pieniędzy z Unii Europejskiej oraz 

funduszy krajowych. O tym na jakie wsparcie mogą liczyć 

pracodawcy i pracownicy mówili przedstawiciele Centrum 

Informacji i Planowania Kariery Zawodowej DWUP, 

• udział w 2-dniowym seminarium transgranicznym 

EURES-TriRegio. Seminarium odbyło się w Legnicy 

w dniach 20-21 września 2018 r. Realizatorem seminarium 

był Wydział EURES Dolnośląskiego Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy. Głównymi tematami szkolenia były: 

warunki życia i pracy w Niemczech i Czechach, pomoc 

Państwowej Inspekcji Pracy pracownikom, współpraca 

WUP z PUP i OHP w zakresie międzynarodowego 

pośrednictwa pracy, sprawozdawczości i działań 

Krajowego Planu Działań Sieci EURES oraz 

wykorzystanie technologii internetowych  

w międzynarodowym pośrednictwie pracy, 

• w dniu 1 października 2018 r., przedstawiciel 

Powiatowego Urzędu Pracy uczestniczył w spotkaniu 

promocyjnym Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy wspólnie 

z powiatowymi urzędami pracy organizował dla 

pracodawców z Dolnego Śląska spotkania informacyjne w 

regionie. W ich trakcie przedsiębiorcy mieli okazję 

zapoznania się z korzyściami płynącymi z KFS. Poznali 

szczegółowe procedury związane z pozyskiwaniem 

środków z KFS. Przedstawiciele DWUP i PUP 

podpowiedzieli w praktyczny sposób jak wypełnić 

wniosek oraz opowiedzieli o najczęstszych problemach 

w aplikowaniu o środki z KFS, 

• przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy uczestniczył 

w spotkaniu nt. prezentacji wyników badania dot. 

działalności agencji zatrudnienia w woj. dolnośląskim oraz 

współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia. 

Spotkanie odbyło się w dniu 16 listopada 2018 r., 

• Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zorganizował 

spotkanie informacyjne dla realizatorów projektów 

w ramach Działania 8.1 RPO WD 2014-2020 oraz 

Poddziałania 1.1.2 POWER 2014-2020 w zakresie 

zamykania realizowanych projektów na terenie 

Subregionów Wałbrzyskiego i Jeleniogórskiego. Spotkanie 

dla powiatowych urzędów pracy zostało zorganizowane 

w dniu 22.11.2018 r. we Wrocławiu, 

• przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy uczestniczyli 

w VIII konferencji „Niepełnosprawny – Pełnoprawny. 

Sytuacja Osoby Niepełnosprawnej w społeczeństwie”, 

zorganizowanej w ramach obchodów „Międzynarodowego 

Dnia Osób Niepełnosprawnych i Dnia Wolontariusza”. 
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Podczas konferencji czynny był punkt konsultacyjny 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji 

Pracy oraz Powiatowego Urzędu Pracy. Pracownik 

Powiatowego Urzędu Pracy udostępniał materiały 

informacyjne dotyczące aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych oraz możliwości korzystania 

z wsparcia PUP, między innymi na podejmowanie 

działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne, 

pomocy pracodawcom w tworzeniu stanowisk pracy 

osobom niepełnosprawnym czy też możliwości organizacji 

staży. W trakcie konferencji przedstawiono prezentacje: 

„Sytuacja osoby niepełnosprawnej w świetle przepisów 

o ubezpieczeniu społecznym”, „Rola Inspekcji Pracy przy 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”, „Organizacje 

działające na rzecz osób niepełnosprawnych, 

a administracja samorządowa”. Konferencja odbyła się 

dnia 3 grudnia 2018 r., 

• Powiatowy Urząd Pracy w ramach zadania EURES 

organizował dni doradcze. Zorganizowano 2 spotkania 

informacyjne (12.04.2018 r. i 18.10.2018 r.) z klientami 

zainteresowanymi pracą poza granicami kraju w formie 

„Polsko - Niemieckiego Dnia Doradczego”. W spotkaniach 

tych udział wzięło 17 osób. Dni doradcze prowadzone były 

przez doradców EURES z zagranicy, którzy udzielali 

zainteresowanym osobom informacji na temat aktualnych 

ofert pracy w Niemczech oraz warunków życia i pracy 

w tym kraju, 

• Powiatowy Urząd Pracy, w trakcie wizyt u doradcy klienta 

indywidualnego, wspierał Karkonoski Sejmik Osób 

Niepełnosprawnych w rekrutacji do projektu „Doradztwo 

+ szkolenia + staż = PRACA” w ramach pilotażowego 

programu PFRON „Absolwent”, poprzez działania 

informacyjno-promocyjne w zakresie poinformowania o 

ofercie projektowej osób bezrobotnych/poszukujących 

pracy posiadających status osoby niepełnosprawnej. 

Zadanie w odniesieniu do roku 2018 zrealizowane ale nie 

zakończone – do dalszej realizacji w latach następnych 

2. Budowa społeczeństwa 

obywatelskiego, poprzez współpracę 

Powiatu z organizacjami 

pozarządowymi 

1. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego odbywa się 

poprzez współpracę, wymianę doświadczeń 

i wspólne określanie celów rozwoju razem z różnymi 

partnerami przede wszystkim społecznymi. W ramach tej 

współpracy Powiat Jeleniogórski w 2018 r. udzielił 

wsparcia finansowego organizacjom pozarządowym na 

realizację zadań publicznych w trzech obszarach 

tematycznych: 

 

a) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - podpisano 6 

umów, 

b) turystyka i krajoznawstwo - podpisano 7 umów, 

c) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – podpisano 6 

umów. 

 

2. Oprócz tego Powiat Jeleniogórski w 2018 roku aktywnie 

współpracował z zagranicznymi organizacjami 

pozarządowymi, efektem czego była wymiana młodzieży – 

praktykantów prowadzona od 8 lat z Kollegem 

Zawodowym w Stolbergu ( Region Miast Aachen) oraz 

urzędem Regionu Miast Aachen. Praktyki-wymiana ta ma 

miejsce corocznie w okresie końca września początku 

października na terenie naszego powiatu.  

 

 

3. Następnym elementem budowy społeczeństwa 

143.600,00 
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obywatelskiego i wzajemnego zrozumienia są wyjazdy 

obywatelskie mieszkańców Regionu Miast Aachen 

i Powiatu Bamberg do Powiatu Jeleniogórskiego.  

Zadanie w odniesieniu do roku 2018 zrealizowane ale nie 

zakończone – do dalszej realizacji w latach następnych 

3. Budowa współpracy 

ponadnarodowej Powiatu jako 

element rozwoju współpracy między 

obywatelami, instytucjami, jak i 

możliwości rozwoju gospodarczego 

W roku 2018 Powiat Jeleniogórski aktywnie pogłębiał 

współpracę ponadnarodową także pomiędzy obywatelami 

i instytucjami. Powiat nasz bazuje w tym przypadku na dobrze 

funkcjonujących już od wielu lat umowach partnerskich 

z innymi regionami w UE takimi jak Region Miast Aachen, 

Powiat Bamberg, Marketing Gesellschaft Oberlausitz-

Niederschlesien Bautzen (Łużyce Górne) w Niemczech czy 

Jablonec nad Nisou w Czechach oraz LAG „Eifel” 

w Niemczech jako przykład, zagranicznej organizacji 

pozarządowej.  

W 2018 roku Powiat realizował z powyższymi partnerami 

następujące zadania:  

• w ramach współpracy z naszym czeskim partnerem Powiat 

Jeleniogórski wziął udział w Euroregionalnych 

Międzynarodowych Targach Turystycznych Euroregion 

Tour 2018 w Jabloncu nad Nysą w dniach 16-17.03.2018 r. 

Powiat nasz prezentował podczas targów swoją ofertę 

turystyczną cieszącą się wśród odwiedzających bardzo 

dużym zainteresowaniem, 

• w dniach 02-04.03.2018 r. w ramach „Umowy 

o partnerstwie i współpracy pomiędzy Powiatem 

Jeleniogórskim i Regionem Miast Aachen“ w Aachen 

przebywała oficjalna delegacja naszego powiatu. W skład 

delegacji wchodzili Starosta Jeleniogórski Anna 

Konieczyńska, Przewodniczący Rady Powiatu 

Jeleniogórskigo Eugeniusz Kleśta, oraz pracownicy 

Wydziału Promocji, Kultury i Sportu, 

• w dniach 21-24.09.2018 r. roku miała miejsce wizyta 

w tematycznych grupach roboczych delegacji Powiatu 

Jeleniogórskiego w partnerskim Regionie Miast Aachen 

(Północna Nadrenia – Westwalia, Niemcy). W skład 

delegacji Powiatu Jeleniogórskiego weszli pracownicy 

administracji powiatowej na czele ze Starostą 

Jeleniogórskim Anną Konieczyńską, radni powiatowi na 

czele z Przewodniczącym Rady Powiatu Jeleniogórskiego 

Eugeniuszem Kleśtą, przedstawiciele szkół, organizacji 

pozarządowych oraz przedsiębiorcy z terenu powiatu. 

Wymiana w ww. formie funkcjonuje od 14 lat i ma 

charakter cykliczny tzn. partnerzy spotykają się roboczo co 

2 lata raz w Powiecie Jeleniogórskim, raz w Regionie 

Miast Aachen. Zadaniem wymiany jest pogłębienie 

i intensyfikacja współpracy pomiędzy regionami 

w konkretnych obszarach oraz możliwości pozyskiwania 

środków na wymianę. Podczas prac w grupach roboczych 

omawiane są także możliwości realizacji wspólnych, 

innowacyjnych lub też ciekawych i potrzebnych 

społeczności przedsięwzięć. Jednym z przykładów takich 

tematów może być np. Marka Regionalna. W tej tematyce 

Powiat Jeleniogórski, LGD „Partnerstwo Ducha Gór”, 

LGD „Eifel” i Region Miast Aachen realizują projekt 

z udziałem środków unijnych w programie LEADER 

pn. „Promocja i rozwój marki regionu”. Rezultaty prac 

poszczególnych zespołów tematycznych zostały 

zaprezentowane i omówione podczas konferencji prasowej 

w obiekcie poindustrialnym ENERGETIKON w mieście 

Alsdorf, która miała miejsce w dniu 23 września. 

Współpraca z regionem miast Aachen owocuje także 

corocznymi przyjazdami grup mieszkańców 

0,00 
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z partnerskiego powiatu, mającymi na celu poznanie 

powiatu jeleniogórskiego podczas 3-5 dniowych pobytów 

w naszym regionie, 

• w dniu 8 czerwca 2018 roku w Scheβlitz w partnerskim 

Powiecie Bamberg (Niemcy, Bawaria) miała miejsce po 

raz pierwszy wspólna konferencja Rad Powiatowych 

Powiatów Jeleniogórskiego i Bamberg. Przebieg 

konferencji oraz konstrukcję roboczych grup dyskusyjnych 

przygotowano zgodnie z prośbą radnych z naszego 

powiatu. Radni wybrali trzy obszary, które zostały 

dokładnie przedyskutowane w grupach roboczych: 

polityka pro senioralna, polityka pro młodzieżowa i 

turystyka. W dyskusji aktywnie wzięli udział Starosta 

Jeleniogórski Anna Konieczyńska, Przewodniczący rady 

Powiatu Jeleniogórskiego Eugeniusz Kleśta, Starosta 

Powiatu Bamberg Johann Kalb, Wicestarosta Powiatu 

Bamberg Johann Pfister oraz wszyscy obecni radni 

powiatowi z polskiej i niemieckiej strony. Oprócz tego w 

trakcie dwudniowego pobytu nasza delegacja mogła 

zapoznać się dokładnie ze strukturą administracyjną w 

Kraju Związkowym Bawarii, placówkami opieki nad 

ludźmi starszymi i młodzieżą oraz zakładem budżetowym 

starostwa w Bambergu odpowiedzialnym za modernizację 

i utrzymanie dróg powiatowych. Wizytę uznano za 

początek kooperacji polskich i niemieckich radnych 

powiatowych w kierunku usprawnienia pracy samorządów 

w celowo wybranych tematach dotyczących społeczeństwa 

danego regionu, 

• w ramach współpracy i partnerstwa pomiędzy Powiatem 

Jeleniogórskim i Regionem Miast Aachen w dniach 01-06 

września 2018 roku miała miejsce wizyta obywatelska 

mieszkańców Regionu Miast Aachen w Powiecie 

Jeleniogórskim. Dla mieszkańców regionu Aachen 

przygotowano 5-dniowy program pobytu, który umożliwił 

im zapoznanie się z najważniejszymi atrakcjami naszego 

regionu. 55-cio osobowa grupa gości w dniu swojego 

wyjazdu do domu wyraziła duże zadowolenie z 

możliwości bliższego poznania regionu partnerskiego, 

który wywarł na nich duże wrażenie, 

• w dniu 08.10.2018 r. w Karpaczu swoją praktykę 

zagraniczną na terenie naszego powiatu rozpoczęło dwoje 

studentów Kollegu w Stolbergu (Region Miast Aachen). 

Ze względu na pedagogiczny kierunek studiów tych 

młodych ludzi, praktyka miała miejsce w Publicznym 

Przedszkolu nr 1 w Karpaczu i trwała do 30.10.2018 r. 

Powiat Jeleniogórski i Region Miast Aachen współpracują 

już od 10 lat w obszarze praktyk zagranicznych studentów, 

• w dniu 04-07.10.2018 r. delegacja przedstawicieli Regionu 

Miast Aachen na czele ze Wicestarostą Axelem 

Hartmannem, delegacja Powiatu Bamberg na czele 

z Renate Kühhorn Dyrektorem ds. Kultury, Sportu 

i Współpracy Zagranicznej i Thilo Wagnerem 

Burmistrzem Gminy Stegaurach oraz delegacja Marketing 

Gesellschaft Oberlausitz-Niedeschlesien z Bautzen na 

czele z Dyrektorem Olafem Franke jako reprezentacje 

trzech partnerów naszego powiatu wzięły udział w 

„Karkonoskich Spotkaniach Turystycznych 2018” oraz 

uroczystości wręczenia nagród Starosty Jeleniogórskiego 

„Liczyrzepy 2018”, które odbyły się w Pakoszowie-

Piechowice, 

• w dniach 15-17.12.2018 r. przebywali na terenie naszego 

powiatu jak corocznie z wizytą przedświąteczną 

przedstawiciele regionu Aachen i Niemieckiego 
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Czerwonego Krzyża w Regionie Miast Aachen. Delegacja 

z Aachen przywiozła dary i środki pieniężne dla naszego 

Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie i Polskiego 

Czerwonego Krzyża w Jeleniej Górze z przeznaczeniem na 

potrzebujące wsparcia rodziny z Powiatu Jeleniogórskiego, 

• w dniu 05.-06.10.2018 r. Przedstawiciel Czeskiego Związku 

Producentów Szkła i Biżuterii z Jablonca nad Nisou Pani Hana 

Semelkova na zaproszenie władz Powiatu Jeleniogórskiego 

wzięła udział w „Karkonoskich Spotkaniach Turystycznych” 

oraz uroczystości wręczania Nagród Starosty Jeleniogórskiego 

„Liczyrzepy 2018”., które odbyły się w Pakoszowie- 

Piechowice. 

Zadanie w odniesieniu do roku 2018 zrealizowane ale nie 

zakończone – do dalszej realizacji w latach następnych 

4. Współpraca partnerska 

w ramach umów z samorządami 

i instytucjami innych Państw 

partnerskich z UE, jak i Państw spoza 

UE 

1. Dzięki długoletniej aktywnej współpracy z partnerami 

zagranicznymi Powiat Jeleniogórski wypracował sobie 

silną pozycję solidnego i rozwijającego się 

perspektywicznie partnera zarówno w ramach 

obowiązujących umów o współpracy jak i w projektach 

z udziałem środków europejskich. Od 2012 roku w ramach 

projektu pn. Greko „Budowa sieci współpracy 

europejskich regionów przygranicznych” powiat stał się 

stałym członkiem utworzonej sieci współpracy a w pracę 

samej sieci wniósł dużo nowych pomysłów i tematów 

bardzo ważnych dla społeczności lokalnych. W skład sieci 

współpracy wchodzą poza naszym powiatem samorządy, 

organizacje i regiony z Czech, Niemiec, Belgii i Holandii. 

Jako członek tej sieci współpracy Powiat Jeleniogórski 

wraz z partnerami z Aachen, Bambergu, Jablonca nad 

Nisou i Prowincji Parkstad Limburg w roku 2013 był 

sygnatariuszem „Oświadczenia o Zapobieganiu 

Marginalizacji Regionów Przygranicznych w Unii 

Europejskiej” które to oświadczenie zostało złożone 

podczas debaty podsumowującej współpracę regionów w 

Parlamencie Europejskim w Brukseli na ręce 

Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina 

Schulza przy obecności eurodeputowanych z Polski, 

Czech, Niemiec, Belgii i Holandii.  

 

2. Powiat Jeleniogórski pogłębia współpracę ze swoimi 

partnerami zagranicznymi sukcesywnie i zawsze kierując 

się potrzebami mieszkańców regionu. Tematyka szeregu 

projektów i działań w ramach współpracy nie jest 

przypadkowa lecz porusza obszary zarówno problemowe 

regionów i ich społeczności jak i obszary związane 

z perspektywą ich rozwoju. Przykładami przedsięwzięć 

w wybranych potrzebnych tematach są przygotowywane 

przez Powiat wspólnie z partnerami zagranicznymi w 2018 

roku projekty:  

• „Promocja i Rozwój Marki Regionalnej” realizowany 

z LGD „Eifel”, LGD „Partnerstwo Ducha Gór” 

i Regionem Miast Aachen, 

• „Pücklera sny o ogrodach – opracowanie i promocja 

transgranicznej trasy turystycznej” przygotowywany 

wspólnie z Marketing Gesellschaft Oberlausitz-

Niederschlesien mbH z Bautzen.  

Trzeba także dodać, iż partnerami naszego powiatu 

w różnych przedsięwzięciach oprócz samorządów są 

organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, związki 

i lokalne grupy działania z zagranicy współpracujące 

z nami w dziedzinach turystyki, promocji, kultury, 

oświaty, zdrowia, bezpieczeństwa, gospodarki i wymiany 

młodzieży. 
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W 2018 roku Powiat jeleniogórski nie poniósł żadnych 

kosztów związanych z realizacją ww. projektów. 

Zadanie w odniesieniu do roku 2018 zrealizowane ale nie 

zakończone – do dalszej realizacji w latach następnych 

                                         OGÓŁEM WYDATKI W CELU 2.4. 605.793,20 

             OGÓŁEM WYDATKI W ŁADZIE GOSPODARCZYM 11.027.314,59 

7. ŁAD ŚRODOWISKOWY 

CEL 3.1. WZROST ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ SPOŁECZNOŚCI POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO 

ZADANIA DZIAŁANIA WYDATEK (ZŁ) 

1. Wdrażanie i wspieranie finansowe 

działań służących podnoszeniu 

świadomości ekologicznej 

mieszkańców Powiatu 

Jeleniogórskiego 

1. W 2018 r. wsparcie finansowe z budżetu Powiatu 

Jeleniogórskiego na realizację działań w zakresie 

podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców 

powiatu jeleniogórskiego, otrzymało zadanie: „Edukacja 

ekologiczna Związku Gmin Karkonoskich – Czyste 

Karkonosze”, którego główną tematyką jest środowisko,  

a hasłem przewodnim – „Czyste Karkonosze”. Zadanie 

polegało na przeprowadzeniu w przedszkolach, szkołach 

podstawowych i gimnazjach z terenu gmin położonych 

w Kotlinie Jeleniogórskiej następujących konkursów: 

 

• konkurs plastyczny „Środowisko naturalne, w którym 

pragnę żyć” – w konkursie udział wzięły 22 placówki, 

tj. 2000 przedszkolaków i uczniów, wpłynęły 302 prace; 

• konkurs fotograficzny „Przyroda Karkonoszy – zjawiska” 

– konkurs objął swoim zasięgiem 15 placówek 

oświatowych około 2000 uczniów, przesłano 155 

fotografie;  

• konkurs wideo „Czyste powietrze w Karkonoszach”- 

konkurs skierowany był do uczniów szkół ponad 

gimnazjalnych, zgłoszono 4 filmiki; 

• konkurs „Zbieramy zużyte baterie” - w konkursie udział 

wzięło 12 placówek, 1443 przedszkolaków i uczniów,  

zebrano ponad 4 tony baterii. 

 

Celem przeprowadzonych konkursów jest między innymi: 

podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, 

kształtowanie postaw  proekologicznych, zapoznanie 

z zasadami gospodarki odpadami, pobudzenie 

mieszkańców do działania na rzecz ochrony środowiska,  

a także poszerzenie wiedzy na temat obszarów objętych 

ochroną. 

 

2. Ponadto w ramach realizacji zadania zostały 

zorganizowane warsztaty ekologiczne w parku 

przypałacowym w Bukowcu  na ścieżkach edukacyjnych.  

 

3. Wydano broszury o treści ekologicznej pn. „Zadbajmy 

o czyste powietrze w Karkonoszach”- 3 tys. egz. 

i „Edukacja ekologiczna w Karkonoszach”- 1,5 tys. egz. 

Środki finansowe z budżetu powiatu zostały przeznaczone 

na zakup nagród po uzgodnieniu ich asortymentu ze 

Związkiem Gmin Karkonoskich w Bukowcu.  

 

4. Poza ww. działaniami, w 2018 r. w Zespole Szkół 

Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” 

w Miłkowie, w ramach działań podnoszących świadomość 

ekologiczną, przeprowadzono: 

• IX edycję konkursu – akcji telefonicznej pod hasłem 

„Oddaj zużyty telefon komórkowy”, organizowanego 

przez EKOPHONE Leszek Kotyza z Zabrza, 

• IX konkurs plastyczny „Znam przyrodę mojego miasta i 

 

95.877,34 
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    regionu pt. „Królestwo Grzybów”, organizowany przez 

    Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze,  

• XVII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny im. Jana 

Bułhaka pt. „Pejzaże wokół mojego miasta”. 

 

5. Poza ww. konkursami uczniowie wzięli udział w projekcie 

„Przyroda, przygoda i my”, organizowanym przez 

Stowarzyszenie Greengate, współfinansowanym ze 

środków PFRON przez Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego.  

 

6. Ponadto uczniowie segregowali na terenie szkoły odpady 

do odpowiednich pojemników, dostarczonych przez 

Związek Gmin Karkonoskich. 

Zadanie w odniesieniu do roku 2018 zrealizowane ale nie 

zakończone – do dalszej realizacji w latach następnych 

2. Włączanie placówek oświatowych w 

regionalne, ogólnopolskie i 

międzynarodowe programy 

edukacyjne 

W 2018 r. uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych 

w Piechowicach wzięli udział w Ogólnopolskim Programie 

Edukacyjnym „ARS, czyli jak dbać o miłość” we ramach 

projektu pt. „Profilaktyczny Program w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych 

środków psychoaktywnych”, współfinansowany ze środków 

Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy oraz 

Ogólnopolskim Programie „Cała Polska czyta dzieciom”. 

Zadanie w odniesieniu do roku 2018 zrealizowane ale nie 

zakończone – do dalszej realizacji w latach następnych 

0,00 

3. Współpraca z międzygminnymi 

ośrodkami prowadzącymi edukację 

ekologiczną 

W 2018 r. 5 placówek oświatowych z terenu Powiatu 

Jeleniogórskiego (Zespół Szkół Ogólnokształcących 

i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, Zespół Szkół 

Technicznych i Licealnych w Piechowicach, Zespół Szkół 

Specjalnych w DPS „JUNIOR” w Miłkowie, Młodzieżowy 

Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie, Dom Wczasów 

Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie) 

podejmowało współpracę z międzygminnymi ośrodkami, 

prowadzącymi edukację ekologiczną, tj.: 

• ze Związkiem Gmin Karkonoskich, 

• z Karkonoskim Parkiem Narodowym, 

• z Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej KPN, 

• z Nadleśnictwem w Lwówku Śląskim i Starostwem 

Powiatowym w Lwówku Śląskim, 

• z Urzędem Miasta w Szklarskiej Porębie, 

• z Parkiem Dinozaurów Sp. z o.o. w Szklarskiej Porębie, 

• z Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze, 

• z Zarządem Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Jeleniej 

Górze z/s w Piechowicach. 

 

Przedmiotem współpracy był m. in.: 

• udział uczniów w wycieczkach edukacyjnych,  

• udział uczniów w konkursach, w programach i akcjach 

ekologicznych np. „Segregacja odpadów”, „Czyste 

Karkonosze”.  

Zadanie w odniesieniu do roku 2018 zrealizowane ale nie 

zakończone – do dalszej realizacji w latach następnych 

0,00 

                                                           OGÓŁEM WYDATKI W CELU 3.1. 95.877,34 

CEL 3.2. POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA 

ZADANIA DZIAŁANIA  WYDATEK (ZŁ) 

1. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń 

do powietrza ze źródeł energetycznych 

w budynkach, będących własnością 

Powiatu Jeleniogórskiego. 

Termomodernizacja obiektów 

użyteczności publicznej 

1. Dom Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie jest 

w trakcie realizacji projektu „Termomodernizacja 

budynków, sieci cieplnej i lokalnej kotłowni Domu 

Pomocy Społecznej Junior w Miłkowie” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 

1.520.762,37 
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Gospodarka niskoemisyjna, działanie/poddziałanie 3-333 

Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności 

publicznej i sektorze mieszkaniowym - nabór 

RPDS.03.03.03-IŻ.00-02-065/16 ZIT AJ. 

        Stan zaawansowania projektu: 

• podpisanie umowy o dofinansowanie projektu – 

17 listopada 2017 r., 

• podpisanie aneksu do umowy w zakresie wprowadzenia 

we wniosku o dofinansowanie podmiotu realizującego 

projekt, tj. Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie 

na podstawie uchwały nr 161/483/17 Zarządu Powiatu 

Jeleniogórskiego z dnia 25 stycznia 2018 r., 

• ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie 

zadania – ogłoszenie w BZP i wyłonienie wykonawcy 

inwestycji, 

• podpisanie w dniu 15 sierpnia 2018 r. umowy 

z firmą JKB Spółka Jawna z siedzibą w Świdnicy na kwotę 

3.865.599,17 zł. 

       Wartość całego projektu 4.025.824,25 zł 

       W roku 2018 wydatkowano kwotę 1.482.218,67 zł. 

       Do wykonania w 2019 roku przewidziano kwotę 

       2.452.958,57 zł  

 

2. Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce zaplanował na rok 

2018 realizację zadania dot. termomodernizacji obiektów 

wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Duże straty 

ciepła w miesiącach zimowych i problem z dogrzaniem 

pomieszczeń pensjonariuszy doprowadziły do 

konieczności realizacji tego zadania wcześniej niż to było 

zaplanowane. Na chwilę obecną stolarka okienna i 

drzwiowa jest wymieniona we wszystkich użytkowanych 

przez jednostkę obiektach. W roku 2017 wykonano 

pierwszy etap zadania - wymieniono 34 okna, w tym duże 

okna werandowe wieloelementowe, 9 drzwi balkonowych i 

7 drzwi zewnętrznych na łączną kwotę 64.900,00 zł. W 

roku 2018 nie poniesiono żadnych kosztów na realizację 

zadania. Do wykonania pozostało ocieplenie ścian 3 

budynków styropianem wraz z wykonaniem nowych 

elewacji oraz docieplenie poddaszy. Całość zadania 

szacowana jest na kwotę ok. 200.000,00 zł. Prace te będą 

wykonywane w przyszłych latach sukcesywnie w ramach 

posiadanych i pozyskiwanych z zewnątrz środków 

finansowych. 

 

3. W Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce w 2018 r. 

rozpoczęto realizację zadania, polegającego na remoncie 

kapitalnym dwóch kotłowni gazowych i systemów 

sterowania na gaz ziemny wraz z wymianą instalacji  

grzewczej. Wykonano częściowy remont kotłowni, tj. 

naprawiono piec gazowy c.o. i ciepłej wody w budynku 

Pawilon i naprawiono urządzenia techniczne w kotłowni w 

budynku Zameczek (dostosowanie do odbioru budynków: 

Pawilon i Zameczek przez Urząd Dozoru Technicznego). 

Całość zadania szacowana jest na kwotę ok. 200.000,00 zł. 

W 2018 r. wydatkowano kwotę 38.543,70 zł.  

Zadanie w odniesieniu do roku 2018 zrealizowane ale nie 

zakończone – do dalszej realizacji w latach następnych 

                                                           OGÓŁEM WYDATKI W CELU 3.2. 1.520.762,37 

CEL 3.3. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ 

ZADANIA DZIAŁANIA WYDATEK (ZŁ) 

1. Uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie 

Młodzieżowego Ośrodka 

1. W ramach realizacji zadania: 

• w dniu 31.10.2017 r. został opracowany projekt 

4.377,94 
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Wychowawczego w Szklarskiej 

Porębie 

wykonawczy: „Koncepcja sieci wodociągowej oraz 

kanalizacji sanitarnej na potrzeby obiektów 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej 

Porębie” za kwotę 8.979,00 zł, 

• koszt wykonania zadania (wg cen z października 2017 r.) 

wynosi 733.654,85 zł, 

• w 2018 r. w ramach zaleceń Straży Pożarnej, dotyczących 

gospodarki wodno-ściekowej, wykonano prace polegające 

na rozdzieleniu wody użytkowej od wody pożarowej 

w kotłowni gazowej w budynku szkoły. Prace zostały 

wykonane we własnym zakresie. Koszt zakupu 

niezbędnych materiałów został poniesiony z budżetu 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i wynosił 

4.377,94 zł.  

Zadanie w odniesieniu do roku 2018 zrealizowane ale nie 

zakończone – do dalszej realizacji w latach następnych 

                                                           OGÓŁEM WYDATKI W CELU 3.3. 4.377,94 

CEL 3.4. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GLEBY 

ZADANIA DZIAŁANIA WYDATEK (ZŁ) 

1. Likwidacja osuwiska, poprzez 

przebudowę przy drodze powiatowej 

w Siedlęcinie 

Zadanie polegające na prowadzeniu obserwacji terenów,  

na których występują osuwiska w pasie drogi powiatowej 

nr 2491D w Siedlęcinie w 2018 r. obejmowało realizację dwóch 

umów: 

1. umowa Nr 158/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. dotycząca 

realizacji zadania pn. „Monitoring osuwisk występujących 

w pasie drogi powiatowej nr 2491D w miejscowości 

Siedlęcin (gmina Jeżów Sudecki, powiat jeleniogórski)” 

Wykonawca: Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, 

Górnictwa i Geologii, Zakład Geodezji i Geoinformatyki; 

łączna kwota przedmiotu zamówienia: 90.500,00 zł brutto.  

Zgodnie z umową przedmiot zamówienia realizowany jest 

z podziałem na etapy: 

• etap I w całości zrealizowany w 2018 r.; koszt realizacji: 

27.500,00 zł brutto 

• etap II przewidziany do realizacji na lata 2019-2021; koszt 

realizacji: 63.000,00 brutto.  

W ramach realizacji zlecenia w 2018 r. wykonano następujące 

prace:  

• badania geologiczne w terenie obejmujące zdjęcie 

kartograficznego osuwisk (wyznaczenie zasięgu osuwisk 

wraz z dokumentacją wyjściowego stanu terenu niezbędną 

do korelacji przemieszczeń); wytyczenie lokalizacji 

punktów pomiarowych oraz dokumentację fotograficzną;  

• prace geodezyjne w ternie obejmujące wykonanie 

i stabilizację punktów sieci monitoringu 

powierzchniowego (pkt osnowy i pkt kontrolowanych) 

wraz z dokumentacją fotograficzną; wykonanie pierwszej 

sesji pomiarowej (pomiaru zerowego) z wykorzystaniem 

metod powierzchniowych praz techniką naziemnego 

skaningu laserowego. 

 

Wyniki prac geologicznych i geodezyjnych zostały ujęte 

w Kartach dokumentacyjnych osuwisk: „Siedlęcin 1” 

i „Siedlęcin 2” opracowanych przez Państwowy Instytut 

Geologiczny–Państwowy Instytut Badawczy oraz w 

przedłożonym Raporcie Nr W06/2018/S-32 opracowanym 

przez Politechnikę Wrocławską, Wydział Geoinżynierii, 

Górnictwa i Geologii, Zakład Geodezji i Geoinformatyki.  

 

 

 

31.000,00 

Id: 84E5C984-CD28-417E-A9DB-DE1524DFC090. Podpisany Strona 45 z 62



Roczny raport o stanie realizacji Programu Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020 

45 
 

2. umowa Nr 182/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. 

Przedmiot zamówienia: uzupełnienie dokumentacji 

geologicznej osuwisk występujących na zboczach 

przylegających do drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie.  

Wykonawca: Państwowy Instytut Geologiczny–Państwowy 

Instytut Badawczy; łączna kwota przedmiotu zamówienia: 

3.500,00 zł brutto.  

W ramach zlecenia wykonano Kartę rejestracyjną osuwiska 

nr 3, stwierdzonego w trakcie prowadzonych w listopadzie 

badań geologicznych w Siedlęcinie, celem wprowadzenia go do 

rejestru osuwisk i terenów zagrożonych osuwaniem się mas 

ziemnych prowadzonego przez Starostę Jeleniogórskiego.  

 

Prace dotyczące prowadzenia obserwacji terenów objętych 

ruchami masowymi ziemi w Siedlęcinie są również ujęte 

w „Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Jeleniogórskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 

2024”.  

Zadanie w odniesieniu do roku 2018 zrealizowane ale nie 

zakończone – do dalszej realizacji w latach następnych 

2. Wspieranie finansowe działań, 

mających na celu usunięcie azbestu na 

terenie Powiatu Jeleniogórskiego 

Zgodnie z §2 uchwały nr XXV/143/12 Rady Powiatu 

Jeleniogórskiego z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie 

przyjęcia „Programu usuwania azbestu z terenu Powiatu 

Jeleniogórskiego na lata 2012-2032” w budżecie Powiatu 

Jeleniogórskiego na dofinansowanie robót związanych 

z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów 

zawierających azbest przeznaczone zostały środki w wysokości 

60.000,00 zł w formie dotacji celowej. Prawo do dotacji 

przysługuje gminom powiatu jeleniogórskiego, które w oparciu  

o zaktualizowany i uchwalony gminny program usuwania 

wyrobów zawierających azbest, podejmą działania związane 

z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów 

zawierających azbest z budynków jednorodzinnych 

i gospodarczych, będących własnością osób fizycznych oraz 

budynków wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni 

mieszkaniowych.  

W roku 2018 do Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego 

z wnioskiem o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu 

Jeleniogórskiego wystąpiły gminy: Szklarska Poręba, Stara 

Kamienica, Janowice Wielkie i Mysłakowice. 

Z zabezpieczonych w 2018 roku na realizację ww. 

Programu  środków finansowych, budżet powiatu poniósł 

nakłady w wysokości 4.855,84 zł. Ilość usuniętych z terenu 

powiatu jeleniogórskiego odpadów azbestowych w roku 2018 

wynosi 103,792 Mg.  

Zadanie w odniesieniu do roku 2018 zrealizowane ale nie 

zakończone – do dalszej realizacji w latach następnych 

4.855,84 

                                                          OGÓŁEM WYDATKI W CELU 3.4. 35.855,84 

CEL 3.5. DOSKONALENIE GOTOWOŚCI NA ZAGROŻENIA, KATASTROFY  

I KLĘSKI ŻYWIOŁOWE 

ZADANIA DZIAŁANIA WYDATEK (ZŁ) 

1. Wspieranie budowy suchego 

zbiornika przeciwpowodziowego 

KOSTRZYCA na potoku Jedlica 

(prace geologiczno-badawcze) 

Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego 

KOSTRZYCA została ujęta w Planie zarządzania ryzykiem 

powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Rozporządzenie 

Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. Dz. U. z 2016 

r., poz. 1938) na liście inwestycji technicznych do realizacji w 

latach 2016-2021 przez Państwowe Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu. 

Zadanie nie rozpoczęte – do realizacji w latach następnych 

0,00 
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2. Budowa lokalnego systemu osłony 

przeciwpowodziowej Kotliny 

Jeleniogórskiej 

Realizacja zadania przewidziana była w ramach 

dofinansowania ze środków unijnych. Wspólny z Urzędem 

Miasta w Jeleniej Górze wniosek w tym przedmiocie nie został 

złożony ze względu na brak naborów.  

Zadanie nie rozpoczęte – do realizacji w latach następnych 

0,00 

3. Doposażenie magazynu 

przeciwpowodziowego oraz 

Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego Starostwa Powiatowego 

w Jeleniej Górze 

1. Powiat Jeleniogórski realizuje projekt „Wzmocnienie 

bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny 

Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” w ramach 

programu współpracy transgranicznej Republika Czeska – 

Rzeczpospolita Polska priorytet 1: Wspólne zarządzanie 

ryzykiem, 1.1. Podniesienie transgranicznej gotowości do 

podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji 

nadzwyczajnych i kryzysowych, priorytet inwestycyjny 

„Odnowienie bazy sprzętowej i wyposażenia”. Projekt 

realizowany jest jako projekt partnerski z Miastem Jelenia 

Góra i Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej 

w Libercu – Republika Czeska. W ramach projektu 

w 2018 r. utworzono w siedzibie Powiatu Jeleniogórskiego 

przy ul. Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze 

Transgraniczne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

i wyposażono je w specjalistyczny sprzęt i multimedialny 

system informacji i prezentacji. Zakupiono nowoczesne 

radiotelefony analogowo-cyfrowe, telefony konferencyjne 

do wideokonferencji, przenośne komputery, ścianę 

multiwizyjną oraz stół konferencyjny. Ponadto doposażono 

magazyn przeciwpowodziowy w 2 sztuki urządzeń 

wielofunkcyjnych. W drugim etapie w latach 2019-2020 

realizowane będą wspólne transgraniczne ćwiczenia 

i szkolenia dla jednostek i służb zarządzania kryzysowego. 

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 598.000,00 zł. 

2. Ponadto w 2018 r., w zakresie doskonalenia gotowości na 

zagrożenia, katastrofy i klęski żywiołowe, zawarto: 

• porozumienie z Wojewodą Dolnośląskim 

o przeprowadzeniu przez Powiat Jeleniogórski w 2018 r. 

kwalifikacji wojskowych dla Miasta Jelenia Góra oraz dla 

gmin przynależnych do Powiatu (koszt realizacji 34.000,00 

zł), 

•  porozumienie pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim 

a Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej 

w Jeleniej Górze w sprawie udzielenia dotacji w kwocie 

150.000,00 zł na współfinansowanie przez Powiat 

Jeleniogórski (96.000,00 zł) oraz gminy z terenu Powiatu 

(9 x 6.000,00 zł) zakupu dla Komendy Miejskiej 

Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze samochodu 

ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń 

chemicznych i ekologicznych, 

• umowę partnerską pomiędzy Powiatem 

Jeleniogórskim a Miastem Jilemnice w Republice Czeskiej 

o współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego po obu 

stronach granicy, 

• umowę partnerską pomiędzy Powiatem 

Jeleniogórskim a Miastem Tanvald w Republice Czeskiej o 

współpracy w zakresie inicjatyw dotyczących szeroko 

rozumianego bezpieczeństwa, szczególnie w dziedzinie 

ratownictwa i zarządzania kryzysowego. 

Zadanie w odniesieniu do roku 2018 zrealizowane ale nie 

zakończone – do dalszej realizacji w latach następnych 

728.000,00 

                                                          OGÓŁEM WYDATKI W CELU 3.5. 728.000,00 

                            OGÓŁEM WYDATKI W ŁADZIE ŚRODOWISKOWYM 2.384.873,49 

OGÓŁEM WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU W ROKU 2018 21.095.258,83 

Źródło: Sprawozdania Wydziałów i Jednostek Organizacyjnych Powiatu z realizacji Programu 
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 2. WYNIKI WSKAŹNIKÓW 

 Wskaźniki tworzone były na podstawie konkretnych danych o charakterze statystycznym, 

dzięki którym można określić poziom wyjściowy i stan realizacji zadania oraz stopień osiągnięcia 

zakładanych celów. Wyniki wskaźników znacząco wpływają na uzyskany stopień poparcia 

społecznego dla prowadzonych działań i stanu faktycznego sytuacji w danym momencie. 

 Przyjęto zasadę, że większa wartość wskaźnika świadczyć będzie o większym stopniu 

realizacji Programu. Nie zakładano odwrotnych – ujemnych relacji. 

 Ogółem w Programie założonych zostało 37 wskaźników. Największa ich ilość występuje 

w obszarze ładu społecznego – 17 wskaźników, następnie w obszarze ładu środowiskowego – 11 

wskaźników i w obszarze ładu gospodarczego – 9 wskaźników. Układ taki nie jest przypadkowy – 

jest zgodny z zasadą ilości celów w poszczególnych ładach: ład społeczny – 7 celów, ład 

środowiskowy – 5 celów, ład gospodarczy – 4 cele. 

 Wszystkie wskaźniki poddane zostały analizie i ocenie przy uwzględnieniu zakresu 

podejmowanych działań w obszarach celów, w których te wskaźniki występują. 

 Uzyskane wyniki wskaźników, stanowiące o efekcie podejmowanych działań, 

przedstawiono w tabeli nr 3, w której dla przejrzystości odczytu wskazano odpowiednio rodzaj 

ładu i celu szczegółowego, do których odnosi się dany wskaźnik oraz jednostkę miary kreślącą 

wynik wskaźnika. 

Tabela nr 3: Wykaz wyników wskaźników 

1. ŁAD SPOŁECZNY 

CEL WSKAŹNIK JM WIELKOŚĆ 

1. Rozwój systemu 

kształcenia dostosowany 

do potrzeb edukacyjnych 

i rynku pracy 

Ilość bezrobotnych z Powiatu 

Jeleniogórskiego skierowanych 

na szkolenia, staże i nowe formy 

wsparcia dla osób do 30 r. ż. 

Osoba 80 

Udział % bezrobotnych do 30 r. 

ż. do ogólnej liczby 

bezrobotnych z Powiatu 

Jeleniogórskiego 

% 16 

Udział % młodych bezrobotnych 

z wykształceniem gimnazjalnym 

do ogólnej liczby tej populacji 

% 36,8 

Ilość rozgrywek w szkolnym 

Centrum Sportowym 

Sztuka 1 

Poziom wyników egzaminów 

maturalnych oraz zawodowych 

% 74,20 

2. Rozwój oferty w 

zakresie spędzania czasu 

wolnego 

DLA CELU 2 NIE OKREŚLANO WSKAŹNIKÓW 
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3. Poprawa dostępności i 

sprawności służby 

zdrowia 

Liczba przeprowadzonych akcji 

(badań kontrolnych) 

Sztuka 2 

Liczba doposażonych gabinetów 

pielęgniarskich w szkołach 

Sztuka 3 

4. Zapewnienie skutecznej 

pomocy społecznej 

Liczba szkoleń dla kandydatów 

na rodziców zastępczych 

Sztuka 1 

Liczba rodzin zastępczych 

objętych pomocą koordynatora 

rodzinnej pieczy zastępczej 

Sztuka 75 

Liczba osób niepełnosprawnych 

biorących udział w projektach 

Osoba 529 

Liczba obiektów DPS 

dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

Sztuka 4 

5. Poprawa jakości 

świadczonych usług, 

poprzez dostosowanie 

infrastruktury 

teleinformatycznej do 

postępu technicznego 

Wskaźnik postępu wdrażania  

elektronicznego obiegu 

dokumentów (ilość wykonanych 

podzadań) 

Sztuka 5 

Liczba spraw możliwych do 

załatwienia przez system e-

PUAP 

Sztuka 10 

Oszczędności w ramach usług 

teleinformatycznych 

Złoty 0  

 

Zintensyfikowanie prac 

wdrażania dokumentacji Polityki 

Bezpieczeństwa Informacji 

% 50 

6. Zwiększenie poziomu 

bezpieczeństwa 

publicznego 

Liczba inwestycji Sztuka 1 

7. Społeczno-gospodarcza 

współpraca z Miastem 

Jelenia Góra oraz 

współpraca 

międzynarodowa 

Liczba porozumień i wspólnych 

projektów 

Sztuka 8 

2. ŁAD GOSPODARCZY 

CEL WSKAŹNIK JM WIELKOŚĆ 

1. Wspieranie rozwoju 

przedsiębiorczości i 

tworzenie nowych miejsc 

pracy 

Liczba utworzonych miejsc 

pracy na terenie Powiatu 

Jeleniogórskiego finansowanych 

ze środków Funduszu Pracy, w 

tym współfinansowanych z EFS  

Sztuka 43 

Liczba bezrobotnych z Powiatu 

Jeleniogórskiego 

rozpoczynających działalność 

gospodarczą ze środków 

Funduszu Pracy (w tym 

współfinansowanych z EFS) 

Osoba 74 
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2. Uzyskanie wysokiego 

poziomu skomunikowania 

wewnątrzregionalnego i 

ponadregionalnego 

Ilość wykonanych zadań Sztuka 3 

Długość zmodernizowanych 

i rozbudowanych dróg 

Km 4,023 

3. Wzmacnianie 

wizerunku Powiatu 

Jeleniogórskiego, poprzez 

aktywną promocję 

Liczba imprez i wydarzeń 

promujących walory 

przyrodnicze i kulturowe 

Powiatu 

Sztuka 6 

Ilość przeprowadzonych 

kampanii promocyjnych 

Sztuka 29 

4. Rozwijanie współpracy 

z samorządami gminnymi 

i innymi podmiotami w 

zakresie rozwoju 

gospodarczego 

Udział Partnerów rynku pracy w 

realizacji działań na rzecz 

lokalnego rynku pracy 

Sztuka 27 

Liczba spotkań z organizacjami 

pozarządowymi 

Sztuka 80 

Liczba staży i wymiany 

młodzieżowej przy współpracy 

ponadnarodowej 

Osoba 2 

3. ŁAD ŚRODOWISKOWY 

CEL WSKAŹNIK JM WIELKOŚĆ 

1. Podnoszenie 

świadomości ekologicznej 

społeczności Powiatu 

Jeleniogórskiego 

Liczba dzieci ze szkół Powiatu, 

biorących udział w działaniach 

proekologicznych 

Osoba 4.000 

Liczba programów 

przyrodniczo-ekologicznych dla 

szkół Powiatu 

Sztuka 15 

Liczba placówek oświatowych 

współpracujących z 

międzygminnymi ośrodkami 

ekologicznymi 

Sztuka 5 

2. Poprawa jakości 

powietrza 

Liczba obiektów użyteczności 

publicznej, objętych 

termomodernizacją 

Sztuka 1 

Redukcja CO2 % 0 

 

3.Uporządkowanie  

gospodarki wodno-

ściekowej w jednostkach 

organizacyjnych Powiatu 

Ilość wykonanych zadań Sztuka 1 

Nakłady finansowe na realizację 

inwestycji 

Złoty 4.377,94 

4. Ochrona powierzchni 

ziemi i gleby 

Liczba wykonanych badań 

osuwiska przy drodze w 

Siedlęcinie 

Sztuka 3 

Masa wycofanych z 

użytkowania 

 i unieszkodliwionych wyrobów  

zawierających azbest 

 

Tona 103,792 
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5.Doskonalenie gotowości 

na zagrożenia, katastrofy 

i klęski żywiołowe 

Nakłady finansowe na realizację 

zadań 

Złoty 728.000,00 

Liczba projektów i porozumień 

w zakresie zadań 

Sztuka 5 

Źródło: Sprawozdania Wydziałów i Jednostek Organizacyjnych Powiatu z realizacji Programu 

 

ROZDZIAŁ III 

1. ANALIZA STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I ZADAŃ 

Tabela nr 4: Wykaz ilości działań w ładach, celach i zadaniach 

Ład/ 

Cel/ 

Zadanie 

Liczba 

działań 

Stan* Ład/ 

Cel/ 

Zadanie 

Liczba 

działań 

Stan* Ład/ 

Cel/ 

Zadanie 

Liczba 

działań 

Stan* 

1. ŁAD 

SPOŁECZNY 

171 Z - 

167 

N - 4 

2. ŁAD 

GOSPODARCZY 

54 Z - 54 

 

3. ŁAD 

ŚRODOWISKOWY 

33 Z - 31 

N - 2 

CEL NR 1: Rozwój 

systemu kształcenia 

dostosowany do 
potrzeb 

edukacyjnych i rynku 

pracy 

72  CEL NR 1: Wspieranie 

rozwoju 

przedsiębiorczości i 
tworzenie nowych 

miejsc pracy 

6  CEL NR 1: Wzrost 

świadomości ekologicznej 

społeczności Powiatu 
Jeleniogórskiego 

17  

Zadanie Nr 1 
 

8 
 

Z 
 

Zadanie Nr 1 
 

3 
 

Z 
 

Zadanie Nr 1 
 

11 
 

Z 
 

Zadanie Nr 2 

 

9 

 

Z 

 

Zadanie Nr 3 
 

19 
 

Z 
 

Zadanie Nr 2 
 

1 
 

Z 
 

Zadanie Nr 4 

 

15 

 

Z 

 

Zadanie Nr 5 

 

6 

 

Z 

 

Zadanie Nr 2 3 Z Zadanie Nr 3 5 Z 

Zadanie Nr 6 

 

2 

 

Z 

 

Zadanie Nr 7 
 

12 
 

Z 
 

   

Zadanie Nr 8 1 Z 

CEL NR 2: Rozwój 
oferty w zakresie 

spędzania czasu 

wolnego 

24  CEL NR 2: Uzyskanie 
wysokiego poziomu 

skomunikowania 

wewnątrzregionalnego 
i ponadregionalnego 

8  CEL NR 2: Poprawa 
jakości powietrza 

2  

Zadanie Nr 1 

 

3 

 

Z 

 

Zadanie Nr 1 

 

6 

 

Z 

 

Zadanie Nr 1 2 Z 

Zadanie Nr 2 
 

1 
 

Z 
 

Zadanie Nr 2 2 Z 

Zadanie Nr 3 

 

6 

 

Z 

 

   

Zadanie Nr 4 
 

0 
 

N 
 

   

Zadanie Nr 5 

 

3 

 

Z 

 

   

Zadanie Nr 6 
 

7 
 

Z 
 

   

Zadanie Nr 7 4 Z    

CEL NR 3: Poprawa 

dostępności i 
sprawności służby 

zdrowia 

14  CEL Nr 3: 

Wzmacnianie 
wizerunku Powiatu 

poprzez aktywną 

promocję 
 

19  CEL NR 3:  

Uporządkowanie 
gospodarki wodno-

ściekowej 

1  
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* Stan realizacji: 

   Z – zadanie zrealizowane 

   N – zadanie niezrealizowane 

   Źródło: Opracowanie ROT na podstawie sprawozdań Wydziałów i Jednostek Organizacyjnych Powiatu 

Zadanie Nr 1 

 

3 

 

Z 

 

Zadanie Nr 1 

 

6 

 

Z 

 

Zadanie Nr 1 1 Z 

Zadanie Nr 2 

 

1 

 

Z 

 

Zadanie Nr 2 

 

2 

 

Z 

 

Zadanie Nr 3 11 Z Zadanie Nr 3 11 Z 

CEL NR 4: 

Zapewnienie 

skutecznej pomocy 

społecznej 

32  CEL NR 4: Rozwijanie 
współpracy z 

samorządami gminnymi 

i innymi podmiotami w 
zakresie rozwoju 

gospodarczego 

21  CEL NR 4: Ochrona 
powierzchni ziemi i gleby 

6  

Zadanie Nr 1 
 

3 
 

Z 
 

Zadanie Nr 1 
 

6 
 

Z 
 

Zadanie Nr 1 
 

2 
 

Z 
 

Zadanie Nr 2 

 

6 

 

Z 

 

Zadanie Nr 2 

 

3 

 

Z 

 

Zadanie Nr 3 
 

13 
 

Z 
 

Zadanie Nr 3 
 

9 
 

Z 
 

Zadanie Nr 4 

 

6 

 

Z 

 

Zadanie Nr 4 3 Z Zadanie Nr 2 4 Z 

Zadanie Nr 5 
 

1 
 

Z 
 

   

Zadanie Nr 6 3 Z    

CEL NR 5: Poprawa 

jakości usług, poprzez 
dostosowanie 

infrastruktury 

teleinformatycznej do 
postępu technicznego 

12     CEL NR 5: Doskonalenie 

gotowości na zagrożenia, 
katastrofy i klęski 

żywiołowe 

5  

Zadanie Nr 1 

 

4 

 

Z     Zadanie Nr 1 

 

0 

 

N 

 

Zadanie Nr 2 
 

2 
 

Z  Zadanie Nr 2 
 

0 
 

N 
 

Zadanie nr 3 

 

2 

 

Z  Zadanie Nr 3 5 Z 

Zadanie Nr 4 
 

2 
 

Z     

Zadanie Nr 5 2 Z    

CEL NR 6: 

Zwiększenie poziomu 

bezpieczeństwa 

publicznego 

2        

Zadanie Nr 1 
 

0 
 

N 
 

 

      

Zadanie Nr 2 

 

0 N 

Zadanie Nr 3 

 

0 

 

N 

 

Zadanie Nr 4 2 

 

Z 

CEL NR 7: 

Społeczno-

gospodarcza 
współpraca z miastem 

Jelenia Góra oraz 

współpraca 
międzynarodowa 

10        

Zadanie Nr 1 

 

6 

 

Z 

 

      

Zadanie Nr 2 
 

2 
 

Z 

Zadanie Nr 3 

 

1 

 

Z  

Zadanie Nr 4 1 Z 
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Analizą i oceną objęto wszystkie podejmowane działania, ich ilość i zakres. Z tabeli nr 4 wynika, 

że spośród 258 działań najwięcej zostało podjętych w obszarze ładu społecznego (171 działań), 

a najmniej (33 działania) w obszarze ładu środowiskowego. Kształtowanie działań w ładach 

według udziału procentowego przedstawia wykres nr 1. 

Wykres nr 1: Wykaz ilościowo-procentowy działań w poszczególnych ładach   

 
                                    Źródło: Sprawozdania Wydziałów i Jednostek Organizacyjnych Powiatu 

 Przedstawiony w tabeli i na wykresie układ relacji udziału procentowego i ilości działań 

podjętych w poszczególnych ładach z układem ilości zaplanowanych w tych ładach zadań,  

na rzecz których podejmowane były działania, jest prawidłowy ponieważ: 

1) w ładzie społecznym podjęto najwięcej działań - 171 (66,27% podjętych działań) na rzecz 

największej ilości zaplanowanych zadań – 37 (63% zaplanowanych zadań), 

2) w ładzie gospodarczym podjęto 54 działania (20,93% ogółu podjętych działań) na rzecz 

zaplanowanych 11 zadań (20% ogółu zaplanowanych zadań), 

3) w ładzie środowiskowym podjęto najmniej - 33 działania (12,79% podjętych działań)  

na rzecz najmniejszej ilości zaplanowanych zadań – 10 (17% zaplanowanych  zadań). 

Układ relacji ilości podjętych działań do ilości zaplanowanych zadań w poszczególnych ładach 

pokazuje wykres nr 2, który oprócz wspomnianej ilości obrazuje również ich udziały procentowe. 

Wykres nr 2: Wykaz ilościowo-procentowy działań i zadań 

 
              Źródło: Sprawozdania Wydziałów i Jednostek Organizacyjnych Powiatu 
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Wśród 6 celów, na rzecz których w 2018 roku podjętych zostało najwięcej działań, znalazły się: 

1) cel nr 1 w ładzie społecznym: „Rozwój systemu kształcenia dostosowany do potrzeb 

edukacyjnych i rynku pracy” - 72 działania, 

2) cel nr 2 w ładzie społecznym: „Rozwój oferty w zakresie spędzania czasu wolnego” -  

24 działania, 

3) cel nr 4 w ładzie społecznym: „Zapewnienie skutecznej pomocy społecznej” -  

32 działania, 

4) cel nr 3 w ładzie gospodarczym: „Wzmacnianie wizerunku Powiatu poprzez aktywną 

promocję” - 19 działań, 

5) cel nr 4 w ładzie gospodarczym: „Rozwijanie współpracy z samorządami gminnymi 

i innymi podmiotami w zakresie rozwoju gospodarczego” - 21 działań, 

6) cel nr 1 w ładzie środowiskowym: „Wzrost świadomości ekologicznej społeczności 

Powiatu Jeleniogórskiego” – 17 działań. 

W 2018 roku nie podejmowano działań na rzecz 6 zadań, co stanowi 10,34% wszystkich 

zaplanowanych zadań, tj.: 

1) na rzecz 1 zadania, określonego dla osiągnięcia celu nr 2 w ładzie społecznym (1,72% 

ogółu zadań), 

2) na rzecz 3 zadań, określonych dla osiągnięcia celu nr 6 w ładzie społecznym (5,17% ogółu 

zadań), 

3) na rzecz 2 zadań, określonych dla osiągnięcia celu nr 5 w ładzie środowiskowym (3,45% 

ogółu zadań). 

Z powyższego widać, że największa ilość zadań i celów, na rzecz których w roku 2018 nie 

podejmowano działań, występuje w ładzie społecznym - 4 zadania w 2 celach (6,89% ogółu zadań 

w 12,5% wszystkich celów). Brak działań w tych zadaniach i celach spowodowany jest ich 

przesunięciem na kolejne lata z powodu braku środków finansowych w roku 2018. Kształtowanie 

się ilości zadań, na rzecz których nie podejmowano działań do ilości zadań, na rzecz których 

podejmowane były działania, przedstawia wykres nr 3. 

Wykres nr 3: Zadania z działaniami i zadania bez działań 

 
                         Źródło: Dane ze sprawozdań z realizacji Programu 
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Tabela nr 5:Wykaz zadań bez działań i przyczyny tego stanu 

ŁAD/CEL ZADANIE PRZYCZYNA 

1. Ład społeczny 

 

Cel 1.2. Rozwój oferty w 

zakresie spędzania czasu 

wolnego 

1.2.4. Kontynuacja informacyjnego znakowania Powiatu 

oraz wspieranie rozwoju szlaków turystycznych 

 

W roku 2018, z uwagi na brak źródeł 

finansowania na tego typu zadania, nie 

podjęto tematu dalszego oznakowania dróg na 
terenie Powiatu Jeleniogórskiego. Wykonanie 

zadania przesunięto na lata następne. 

1. Ład społeczny 

 

Cel 1.6. Zwiększenie poziomu 

bezpieczeństwa publicznego 

1.6.1. Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności 
Powiatu Jeleniogórskiego przed katastrofami naturalnymi – 

zakup elektronicznych syren alarmowych dla Gmin 

Powiatu Jeleniogórskiego z systemem obsługi 
 

Realizacja zadania przewidziana jest 
w ramach dofinansowania ze środków 

zewnętrznych. W roku 2018 nie było naborów 

wniosków związanych z bezpieczeństwem. 
Wykonanie zadania przesunięto na lata 

następne. 

1.6.2. Modernizacja łączności radiowej – cyfrowa – sieć 

Starosty Jeleniogórskiego 
 

Realizacja zadania przewidziana jest 

w ramach dofinansowania ze środków 
zewnętrznych. W roku 2018 nie było naborów 

wniosków związanych z bezpieczeństwem. 

Wykonanie zadania przesunięto na lata 

następne. 

1.6.3. Budowa sieci współdziałania Starosty 

Jeleniogórskiego 
 

Realizacja zadania przewidziana jest 

w ramach dofinansowania ze środków 
zewnętrznych. W roku 2018 nie było naborów 

wniosków związanych z bezpieczeństwem. 

Wykonanie zadania przesunięto na lata 
następne. 

3. Ład środowiskowy 

 

Cel 3.5. Doskonalenie 

gotowości na zagrożenia, 

katastrofy i klęski żywiołowe 

3.5.1. Wspieranie budowy suchego zbiornika 

przeciwpowodziowego KOSTRZYCA na potoku Jedlica 
(prace geologiczno-badawcze) 

 

Zadanie ujęte w Planie zarządzania ryzykiem 

powodziowym dla obszaru dorzecza Odry 
(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

18 października 2016 r. Dz. U. z 2016 r.,  

poz. 1938) i umieszczone jest na liście 
inwestycji technicznych do realizacji w latach 

2016-2021 przez Państwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 

 

3.5.2. Budowa lokalnego systemu osłony 

przeciwpowodziowej Kotliny Jeleniogórskiej 
 

Realizacja zadania przewidziana jest w 

ramach dofinansowania ze środków 
zewnętrznych. W roku 2018, z uwagi na brak 

naborów, nie składano wspólnego z Urzędem 

Miasta Jelenia Góra wniosku. Wykonanie 
zadania przesunięto na lata następne. 

Źródło: Dane ze sprawozdań w sprawie stopnia realizacji PRPJ na lata 2016-2020 

Z informacji zawartej w tabeli nr 5 wynika, że brak podjęcia działań na rzecz ww. zadań jest 

spowodowany przyczynami niezależnymi od Wydziałów Starostwa i Jednostek Organizacyjnych 

Powiatu – brak środków finansowych na ich realizację w roku 2018. Wynika to z braku naborów 

na takie wnioski w 2018 roku oraz z niedostatecznych środków finansowych w budżecie Powiatu 

na realizację tych zadań.    

Jedno z zadań zostało zrealizowane w całości w latach wcześniejszych, natomiast w 2018 r. 

zrealizowano i zakończono dwa zadania, co ilustruje tabela nr 6.  

 

 

 

 

Id: 84E5C984-CD28-417E-A9DB-DE1524DFC090. Podpisany Strona 55 z 62



Roczny raport o stanie realizacji Programu Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020 

55 
 

Tabela nr 6: Wykaz zadań zakończonych 

ŁAD CEL ZADANIE ROK ZAKOŃCZENIA 

REALIZACJI ZADANIA 

1. Ład społeczny 1.3. Poprawa dostępności 

i sprawności służby zdrowia 

1.3.2. Doposażenie gabinetów 

pielęgniarskich w szkołach 

 

2016 

 1.5. Poprawa jakości 

świadczonych usług, poprzez 
dostosowanie infrastruktury 

teleinformatycznej do postępu 

technicznego 

1.5.1.      Wprowadzenie elektronicznego  

                  obiegu dokumentów 

                  2018 

1.5.3.         Centralizacja obsługi w  

        zakresie usług informatycznych  

        na poziomie Starostwo -  

       Jednostki 

        2018 

Źródło: Dane ze sprawozdań z realizacji programu – Wydział Oświaty i Zdrowia, Biuro Informatyki 

Na łączną ilość 58 zadań zrealizowano i zakończono 3 zadania (5,17%). Zrealizowano 47 zadań 

„ciągłych” (realizowanych w każdym roku) w zakresie odnoszącym się do roku 2018. Zadania te 

realizowane będą w kolejnych latach. W 2018 roku rozpoczęto realizację 2 zadań do dalszej ich 

realizacji w 2019 roku i/lub latach następnych. 

2. ANALIZA WYNIKÓW WSKAŹNIKÓW 

Na potrzebę analizy i oceny stanu realizacji oraz monitoringu Programu Rozwoju Powiatu 

Jeleniogórskiego na lata 2016-2020, określonych zostało ogółem 37 wskaźników, z czego: 

1) 17 wskaźników odnosi się do 6 celów szczegółowych w ładzie społecznym, 

2) 9 wskaźników odnosi się do 4 celów szczegółowych w ładzie gospodarczym, 

3) 11 wskaźników odnosi się do 5 celów szczegółowych w ładzie środowiskowym. 

W jednym przypadku, w ładzie społecznym, nie założono wskaźników dla celu szczegółowego  

nr 2 „Rozwój oferty w zakresie spędzania czasu wolnego”. Kształtowanie się ilości wskaźników 

w poszczególnych celach i ładach ilustruje wykres nr 4. 

Wykres nr 4: Kształtowanie się ilości wskaźników w ładach i celach 

 
                           Źródło: Program Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020 

 

Spośród wszystkich 37 wskaźników, w wyniku zróżnicowanego stopnia podejmowanych działań 

nie uzyskano wyniku w przypadku 2 wskaźników (5,4%), dla których wskazanym w analizie 

wynikiem jest liczba „0”. Kształtowanie się ilości wskaźników z wynikiem zerowym 

w poszczególnych ładach i celach pokazuje wykres nr 5. 
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Wykres nr 5: Kształtowanie się wskaźników zerowych w poszczególnych ładach i celach 

 
                                                 Źródło: Sprawozdania z realizacji Programu 

 

Wykres ilustruje 1 wskaźnik zerowy8 występujący w celu nr 5 w ładzie społecznym 

oraz 1 w celu nr 2 w ładzie środowiskowym. Ich udziały procentowe kształtują się następująco: 

1) w celu nr 5 ładu społecznego wskaźnik zerowy to 25% ogółu wskaźników w tym celu, 

2) w celu nr 2 ładu środowiskowego wskaźnik zerowy to 50% ogółu wskaźników w tym celu. 

 

Z wykresu również wynika, że spośród 2 wskaźników zerowych 1 z nich występuje 

w ładzie społecznym (5,88% ogółu występujących wskaźników w tym ładzie) i 1 w ładzie   

środowiskowym (9,09% ogółu występujących wskaźników w tym ładzie). 

 

Z analizy danych wynika, że wskaźniki zerowe występują w obszarach zadań, z których 

jedno jest w trakcie realizacji a drugie zostało zakończone, jednakże niemożność ich oszacowania 

wynika z niezależnych od uczestników sytuacji, tj.: 

1) wskaźnik w ładzie środowiskowym odnosi się do będącego w trakcie realizacji projektu 

pn. „Termomodernizacja budynków, sieci cieplnej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej 

JUNIOR w Miłkowie”, dofinansowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Określenie wartości wskaźnika (wielkości 

zredukowanej emisji dwutlenku węgla) będzie możliwe dopiero po zakończeniu realizacji 

przedsięwzięcia, zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW (wskaźnik będzie generował wynik w 2020 

roku), 

2) wskaźnik w ładzie społecznym odnosi się do zrealizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 projektu 

pn. „Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim”. Realizacja ww. projektu 

pozwoliła na wymianę przestarzałego sprzętu komputerowego i teleinformatycznego, co wpłynęło 

na znaczącą poprawę efektywności pracy pracowników. Poprzez modernizację infrastruktury IT 

wzmocniono także bezpieczeństwo sieci komputerowych oraz systemów informatycznych. 

Wprowadzenie portalu usług elektronicznych umożliwiło zarówno jednostkom organizacyjnym 

powiatu jak i interesantom na dostęp do informacji, w tym również spersonalizowanych. Dzięki 

systemowi e-kolejki wprowadzono możliwość umawiania wizyt w urzędzie a zaimplementowane 

systemy informatyczne wpłynęły na szybszy obieg informacji. Znacząca elektronizacja prac 

urzędu wygeneruje w przyszłości realne oszczędności. Z uwagi jednak na specyfikę 

prowadzonych rozliczeń, będą one możliwe do oszacowania po upływie pełnego roku 

budżetowego funkcjonowania wprowadzonych zmian. Aktualnie nie można więc określić 

kwotowo wartości wskaźnika (będzie generował wynik w 2020 roku), można jedynie wskazać 

przeprowadzone działania, które wpływają na obniżenie kosztów funkcjonowania. Są to: 

                                                           
8 Termin stworzony przez ROT dla potrzeb opracowania – wskaźnik, którego wynikiem jest liczba „0” 
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• elektroniczna wymiana dokumentów realizowana na różnych poziomach rozliczalności: 

od elektronicznego obiegu dokumentów współpracującego z systemem ePUAP, poprzez 

dostarczanie materiałów w formie elektronicznej na przenośne urządzenia komputerowe aż 

po wymianę plików w specjalnie do tego przygotowanych folderach sieciowych, 

• zakup i wyposażenie radnych Powiatu Jeleniogórskiego w tablety, które służą do wymiany 

informacji pomiędzy Biurem Rady Powiatu a radnymi – w większości zrezygnowano 

z dostarczania dokumentacji papierowej, 

• zakup wydajnych wielofunkcyjnych urządzeń drukujących dzięki czemu obniżono 

jednostkowe koszty wydruków a jednocześnie, dzięki podłączeniu do wewnętrznej sieci, 

zwiększono dostępność do urządzeń. Pozwoliło to także na wyeliminowanie z użytku 

szeregu mniejszych urządzeń, które pozostając w gotowości do druku zużywały łącznie 

więcej energii elektrycznej niż urządzenia współdzielone przez użytkowników. 

 

 

3. OCENA ZE STANU REALIZACJI PROGRAMU 

 

Stan realizacji 58 zadań określonych w Programie na koniec 2018 roku kształtował się 

następująco:  

1) zakończono w całości realizację 3 zadań, 

2) zrealizowano 47 zadań (zadania nie są traktowane jako zakończone – przewidziane są do 

                ciągłej realizacji w każdym roku), 

3) rozpoczęto realizację 2 zadań (zadania do dalszej realizacji w kolejnych latach), 

4) nie rozpoczęto realizacji 6 zadań (rozpoczęcie zadań nastąpi w kolejnych latach). 

 

Kształtowanie się zadań ilustruje wykres nr 6. 

 
Wykres nr 6: Kształtowanie się stanu realizacji zadań w roku 2018 

 

 
                               Źródło: Sprawozdania Wydziałów i Jednostek organizacyjnych ze stanu realizacji 

                                            Programu 

 

Uzyskane wyniki wskaźników informują o kierunku działań, jakie zostały podjęte i jakie 

powinny być podjęte, aby uzyskać oczekiwany stopień zgodności z założonymi celami. Działania 

te w każdym z ładów (domen) poddane zostały analizie wskaźnikowej, a dotyczą poziomu 94% 

założonych w nich celów szczegółowych. Analizie jw. nie poddano obszaru celu szczegółowego 

pn. „Rozwój oferty w zakresie spędzania czasu wolnego”, występującego w ładzie społecznym, 

w którym nie założono wskaźników. Analiza w tym przypadku nie opiera się na wynikach 

wskaźników i dokonana została w odniesieniu do treści podejmowanych w tym obszarze działań. 

3

28

2

4

11
8

2

0 5 10 15 20 25 30

Zadania zakończone

Zadania zrealizowane

Zadania rozpoczęte

Zadania nie rozpoczęte

Ład środowiskowy Ład gospodarczy Ład społeczny

Id: 84E5C984-CD28-417E-A9DB-DE1524DFC090. Podpisany Strona 58 z 62



Roczny raport o stanie realizacji Programu Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020 

58 
 

Program w 2018 roku realizowany był poprzez szereg działań o zakresie 

wewnątrzregionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym. Wszystkie działania 

podejmowane były w oparciu o zapisy umieszczone w Programie, jak i w oparciu o opracowania 

regionalne i krajowe. Dotyczyły one każdego obszaru – ładu i występowały z różnym nasileniem 

i różnym skutkiem. 

Zadania, na rzecz których nie podejmowano działań są zadaniami, które wymagają 

dofinansowania zewnętrznego, z uwagi na ich wielkości lub zwiększenie środków finansowych 

w budżecie Powiatu. 

 

W 2018 roku na podejmowane działania poniesiono wydatki finansowe w łącznej kwocie 

równej 21.095.258,83 zł, w tym: 

1) 7.683.070,75 zł na działania podejmowane w ładzie społecznym (~36,42%), 

2) 11.027.314,59 zł na działania podejmowane w ładzie gospodarczym (~52,27%), 

3) 2.384.873,49 zł na działania podejmowane w ładzie środowiskowym (~11,30%). 

 

Podejmowane w 2018 roku działania są zgodne z kierunkami założonymi w Programie, 

które doprowadzą do osiągnięcia celów szczegółowych. Są działaniami nieprzypadkowymi 

i spójnymi z opracowaniami rozwojowymi regionalnymi i krajowymi. 

Działania uwzględniają priorytety i kierunki określone w Regionalnym Programie 

Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz w Strategii Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2014-2023. Działaniami objęto 

projekty mające możliwość wykorzystania zewnętrznego finansowania. 

 

Na podstawie dokonanej analizy stwierdza się, że uczestnicy procesu realizacji Programu 

w 2018 r. podejmowali działania z udziałem przedstawicieli społeczności lokalnej, działającej 

w powiecie jeleniogórskim i poza nim (osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, podmioty 

gospodarcze, uczelnie, szkoły, itp.) przy zachowaniu zasad współpracy i partnerstwa. 

 

Realizujący zadania uczestnicy, prawie w każdym przypadku wykorzystywali szanse 

i mocne strony regionu, skutkiem czego doprowadzili do minimalizacji słabych stron i zagrożeń. 

Podejście takie uznać należy za prawidłowe i pożądane w procesie realizacji Programu. 

Podejmowane w 2018 roku działania były: 

1) spójne z dokumentami planistycznymi regionu, 

2) spójne z dokumentami strategicznymi dotyczącymi powiatu jeleniogórskiego: 

a) regionalnymi, 

b) wojewódzkimi, 

c) krajowymi,  

d) międzynarodowymi, 

3) zgodne z założonymi celami szczegółowymi i celem strategicznym o charakterze: 

a) skutecznym i efektywnym, 

b) prorozwojowym i inicjującym, 

c) koordynacyjnym i wspierającym. 
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Przeprowadzona analiza wskaźnikowa podjętych w 2018 roku działań na rzecz realizacji 

określonych w Programie zadań, służących osiągnięciu celów szczegółowych i celu głównego 

wskazuje na konieczność uwzględnienia w kolejnych latach realizacji Programu następujących 

kroków: 

1) zintensyfikować działania i poprawić ich skuteczność w obszarach ładu społecznego 

i środowiskowego w zakresie: 

a) zapewnienia skutecznej pomocy społecznej, 

b) zwiększenia poziomu bezpieczeństwa publicznego, 

c) społeczno-gospodarczej współpracy z Miastem Jelenia Góra, 

d) poprawy jakości powietrza, 

e) wycofywania z użytkowania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, 

f) doskonalenia gotowości na zagrożenia, katastrofy i klęski żywiołowe, 

 

2) zintensyfikować działania w zakresie wnioskowania o zewnętrzne dofinansowanie 

z programów pomocowych w przedmiocie: 

a) doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych, 

b) poprawy dostępności i sprawności służby zdrowia, 

c) wykonywania robót adaptacyjno-budowlanych i termomodernizacyjnych na terenie 

obiektów Powiatu, 

d) poprawy bezpieczeństwa publicznego, 

e) doskonalenia gotowości na zagrożenia, katastrofy i klęski żywiołowe, 

 

3) zwiększyć finansowe środki budżetowe na cele: 

a) poprawy dostępności i sprawności służby zdrowia, 

b) poprawy bezpieczeństwa publicznego, 

c) doskonalenia gotowości na zagrożenia, katastrofy i klęski żywiołowe, 

d) poprawy skuteczności pomocy społecznej, 

 

4) zintensyfikować współpracę i poprawić jej skuteczność pomiędzy wydziałami 

Starostwa Powiatowego i jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie 

podejmowanych działań programowych oraz monitorowania i ewaluacji Programu. 
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ZAKOŃCZENIE 

 

 

 Program Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020, nawiązujący do 

średniookresowej strategii rozwoju kraju 2020 i odnoszący się do Strategii Rozwoju 

Województwa Dolnośląskiego 2030 wpisał się w działania Powiatu Jeleniogórskiego w sposób 

płynny i prawidłowy. 

 

 Rok 2018 był trzecim rokiem jego realizacji i monitoringu podejmowanych działań. Spełnił 

pokładaną w nim funkcję skutecznego narzędzia wdrażania w życie założeń strategicznych. 

 

 Realizowany w 2018 roku Program Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020, 

poprzez podejmowane działania wspierał proces zarządzania Powiatem w zakresie tworzenia jak 

najlepszych warunków życia mieszkańców z uwzględnieniem włączenia społecznego. W wyniku 

przeprowadzonego procesu monitoringu uzyskano następujące korzyści: 

1) pozyskiwane dane pozwoliły dokonać oceny postępu realizacji zadań, której wyniki 

przedstawiono w rozdziale III, 

2) w wielu realizowanych zadaniach osiągnięto zakładany rezultat, 

3) zidentyfikowano opóźnienia w realizacji zadań i przyczyny tego stanu, 

4) sformułowano kroki poprawy realizacji zadań, które przedstawiono w rozdziale III. 

 

Niniejszy roczny raport, wraz z przedstawioną w rozdziale III oceną z realizacji zadań, jest 

podstawą ewaluacji założeń przyjętych w Programie, poprzez uwzględnienie oceny 

z przeprowadzonej analizy wskaźnikowej. 

 

Raport stanowi dokument wskazujący kierunek działań, jakie muszą zostać przyjęte 

w kolejnych latach dla poprawy postępu w stanie realizacji Programu i osiągnięcia celu głównego 

w wyznaczonym terminie. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z podjętą uchwałą Nr XVIII/99/2016 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia
29 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata
2016-2020”, Zarząd Powiatu, po zakończonym roku budżetowym, przedstawia Radzie Powiatu
do zatwierdzenia „Roczny raport o stanie realizacji Programu Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego
na lata 2016-2020”.

Monitoring realizacji przedłożonego „Rocznego raportu o stanie realizacji Programu Rozwoju
Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020” obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku
do 31 grudnia 2018 roku.
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