
UCHWAŁA NR VI/43/2019
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie aktualizacji Programu Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020

Na podstawie art. 12 pkt 9 ca) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) w związku z art. 19 ust. 3a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r., poz. 1307 z późn. zm.) Rada Powiatu 
Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Aktualizuje się „Program Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020", przyjęty 
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, poprzez określenie zadań 
zmierzających do osiągnięcia przez Powiat Jeleniogórski celu strategicznego, wskazanego
w przedmiotowym dokumencie.

2. Wykaz zadań, określonych w rozdziale II pkt 3 Programu Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na 
lata 2016-2020, otrzymuje brzmienie określone w załączniku 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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         Załącznik 

         do Uchwały Nr VI/43/2019 

         Rady Powiatu Jeleniogórskiego 

         z dnia 28 marca 2019 r. 
 

3. ZADANIA 

 

 

W celu osiągnięcia celu strategicznego, jakim jest dążenie do Zrównoważonego 

Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego, podejmowane i realizowane będą działania wymienione 

w celach strategicznych i celach szczegółowych.  

Zestawienie tych działań przedstawione zostało poniżej: 

 

1. ŁAD SPOŁECZNY 

 

1.1. Cel szczegółowy: Rozwój systemu kształcenia dostosowany do potrzeb 

edukacyjnych i rynku pracy 

Zadania                                                                                                           Koordynatorzy/Realizatorzy 

1. Działania na rzecz zwiększenia aktywizacji zawodowej         Powiatowy Urząd Pracy 

    młodych bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego 

2. Wdrażanie innowacyjnych projektów edukacyjnych                 Wydział Oświaty i Zdrowia/ 

                                                                                                      Dyrektorzy powiatowych                                       

                                                                                                      jednostek oświatowych 

3. Poprawa stanu bazy infrastrukturalnej  i doposażenie               Wydział Oświaty i Zdrowia/  

    ośrodków edukacyjnych w pomoce dydaktyczne i sprzęt        Dyrektorzy powiatowych 

    multimedialny                                                                           jednostek oświatowych 

4. Promowanie i wspieranie uczniów o szczególnych                   Wydział Oświaty i Zdrowia/ 

    uzdolnieniach, poprzez indywidualną pracę z nimi,                 Dyrektorzy powiatowych 

    przyznawanie stypendiów oraz nagród za szczególne              jednostek oświatowych 

    osiągnięcia 

5. Rozwijanie zajęć pozalekcyjnych, ukierunkowanych na           Wydział Oświaty i Zdrowia/ 

    poprawę wyników matur i egzaminów zawodowych               Dyrektorzy powiatowych 

                                                                                                       jednostek oświatowych 

6. Rozwój kompetencji kluczowych – dofinansowanie                  Wydział Oświaty i Zdrowia/  

    zajęć dodatkowych, wzbogacenie oferty edukacyjnej              Dyrektorzy powiatowych 

                                                                                                       jednostek oświatowych 

7. Pomoc profilaktyczno-pedagogiczna dla uczniów                      Wydział Oświaty i Zdrowia/ 

    (finansowanie dodatkowych zajęć profilaktyczno-                  Dyrektorzy powiatowych 

    pedagogicznych)                                                                       jednostek oświatowych 

8. Rozwój współpracy transgranicznej, poprzez wymianę            Wydział Oświaty i Zdrowia/ 

    młodzieży szkolnej                                                                   Dyrektorzy powiatowych 

                                                                                                      jednostek oświatowych 

1.2. Cel szczegółowy: Rozwój oferty w zakresie spędzania czasu wolnego 

Zadania                                                                                        Koordynatorzy/Realizatorzy 

1. Rozwój współpracy z organizacjami pożytku                           Wydział Promocji, Kultury 

    publicznego w ramach mechanizmu upowszechniania             i Sportu 

    sportu i rekreacji 

2. Promowanie osiągnięć najlepszych, wyróżniających się          Wydział Promocji, Kultury 

    sportowców                                                                                i Sportu 
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3. Organizacja i wspieranie finansowe imprez sportowych        Wydział Promocji, Kultury 

   (rekreacyjnych) masowych, szkolnych i wiejskich oraz           i Sportu 

   profesjonalnych o znaczeniu krajowym 

   i międzynarodowym 

4. Kontynuacja informacyjnego znakowania powiatu oraz        Wydział Promocji, Kultury 

    wspieranie rozwoju szlaków turystycznych                            i Sportu 

5. Wzmacnianie wizerunku regionu, jako atrakcyjnego             Wydział Promocji, Kultury 

    miejsca wypoczynku otwartego na świat,                               i Sportu 

    o nieprzeciętnych walorach przyrodniczych 

    i kulturowych 

6. Organizacja i wspieranie imprez turystycznych                     Wydział Promocji, Kultury   

    i krajoznawczych                                                                     i Sportu 

7. Współpraca z organizacjami wspierającymi rozwój               Wydział Promocji, Kultury 

    funkcji turystycznych (m. in. POT, DOT, KiKT, ZGK,          i Sportu 

    Dolina Pałaców i Ogrodów) 

1.3. Cel szczegółowy: Poprawa dostępności i sprawności służby zdrowia 

Zadania                                                                                        Koordynatorzy/Realizatorzy 

1. Uruchomienie programów badań kontrolnych młodzieży      Wydział Oświaty i Zdrowia/ 

    i dorosłych we współpracy z fundacjami                                fundacje 

2. Doposażenie gabinetów pielęgniarskich w szkołach              Wydział Oświaty i Zdrowia/ 

                                                                                                     Dyrektorzy powiatowych 

                                                                                                     jednostek oświatowych                                                                                          

3. Przeprowadzenie wspólnie z JST i organizacjami                  Wydział Oświaty i Zdrowia/ 

    społecznymi programów promocji zdrowia                            Urzędy Gmin i organizacje 

                                                                                                     społeczne 

1.4. Cel szczegółowy: Zapewnienie skutecznej pomocy społecznej 

Zadania                                                                                        Koordynatorzy/Realizatorzy  

1. Podejmowanie działań propagujących ideę tworzenia                Powiatowe Centrum Pomocy 

    rodzinnej pieczy zastępczej                                                     Rodzinie w Jeleniej Górze 

2. Szkolenia i wsparcie dla rodzin zastępczych w zakresie            Powiatowe Centrum Pomocy  

    wzmacniania ich kompetencji                                                 Rodzinie w Jeleniej Górze 

3. Stworzenie szerokiej oferty dofinansowań dla osób                   Powiatowe Centrum Pomocy 

    niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej          Rodzinie w Jeleniej Górze 

4. Utworzenie w budynku Domu Dziecka w Szklarskiej                Powiatowe Centrum Pomocy 

    Porębie dwóch 14-osobowych placówek opiekuńczo-           Rodzinie w Jeleniej Górze/ 

    Wychowawczych                                                                    Dyrektor jednostki  

                                                                                                     organizacyjnej 

5. Utworzenie w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie                 Powiatowe Centrum Pomocy 

    dwóch mieszkań chronionych dla wychowanków                  Rodzinie w Jeleniej Górze/ 

    wkraczających w dorosłe życie                                               Dyrektor jednostki 

                                                                                                     organizacyjnej 

6. Pokonywanie barier architektonicznych w domach                    Powiatowe Centrum Pomocy 

    pomocy społecznej Powiatu Jeleniogórskiego                        Rodzinie w Jeleniej Górze/ 

                                                                                                     Dyrektor jednostki 

                                                                                                     organizacyjnej 

7. Zorganizowanie nieodpłatnej pomocy prawnej                      Wydział Rozwoju i Obsługi 

                                                                                                     Technicznej 

Id: 60090198-1981-4AEF-9ED7-A064096A7BAC. Podpisany Strona 2 z 6



1.5. Cel szczegółowy: Poprawa jakości świadczonych usług, poprzez dostosowanie 

infrastruktury teleinformatycznej do postępu technicznego 

Zadania                                                                                         Koordynatorzy/Realizatorzy 

1. Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów           Biuro Informatyki i Kontroli 

 

2. Wprowadzenie większej liczby formularzy e-PUAP             Biuro Informatyki i Kontroli 

    do elektronicznego załatwiania spraw 

3. Centralizacja obsługi w zakresie usług informatycznych      Biuro Informatyki i Kontroli 

    na poziomie Starostwo - jednostki 

4. Opracowanie i wdrożenie dokumentacji Polityki                  Biuro Informatyki i Kontroli 

    Bezpieczeństwa Informacji 

5. Stałe doskonalenie kwalifikacji członków władz                  Wydział Organizacyjny 

    powiatowych oraz pracowników Starostwa Powiatowego  

6. Modernizacja sieci strukturalnej w budynku                         Biuro Informatyki i Kontroli 

    Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze 

    przy ul. Podchorążych 15 

1.6. Cel szczegółowy: Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa publicznego 

Zadania                                                                                       Koordynatorzy/Realizatorzy 

1. Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności          Wydział Zarządzania 

    Powiatu Jeleniogórskiego przed katastrofami naturalnymi   Kryzysowego i Spraw  

    - zakup elektronicznych syren alarmowych dla Gmin           Obronnych 

    Powiatu Jeleniogórskiego wraz z systemem obsługi 

2. Modernizacja łączności radiowej – cyfrowa – sieć               Wydział Zarządzania   

    Starosty Jeleniogórskiego                                                      Kryzysowego i Spraw 

                                                                                                   Obronnych 

3. Budowa sieci współdziałania Starosty Jeleniogórskiego      Wydział Zarządzania  

                                                                                                   Kryzysowego i Spraw 

                                                                                                   Obronnych 

4. Poprawa bezpieczeństwa w obiektach Powiatu poprzez       Wydział Rozwoju i Obsługi  

    budowę lub przebudowę instalacji p.poż.                              Technicznej oraz jednostki 

                                                                                                    organizacyjne Powiatu 

5. Poprawa bezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych    Wydział Rozwoju i Obsługi 

   Powiatu                                                                                    Technicznej/ 

                                                                                                    Dyrektorzy jednostek 

                                                                                                    organizacyjnych Powiatu               

6.  Doposażenie służb, inspekcji i straży w ramach                   Wydział Zarządzania 

     logistycznego długofalowego wsparcia działań                    Kryzysowego i Spraw 

    ratowniczych                                                                          Obronnych/ gminy  

                                                                                                    Powiatu Jeleniogórskiego   

1.7. Cel szczegółowy: Społeczno-gospodarcza współpraca z Miastem Jelenia Góra oraz 

współpraca międzynarodowa 

Zadania                                                                                        Koordynatorzy/Realizatorzy 

1. Nawiązanie współpracy szkół z podmiotami                        Wydział Oświaty i Zdrowia 

    gospodarczymi w kraju i za granicą 

 

2. Nawiązanie współpracy domów pomocy społecznej            Powiatowe Centrum Pomocy  

    z ich zagranicznymi odpowiednikami                                   Rodzinie w Jeleniej Górze 
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3. Wspieranie tworzenia nowych stref ekonomicznych            Zarząd Powiatu/Wydział  

                                                                                                   Promocji, Kultury i Sportu  

                                                                                                   oraz Wydział Rozwoju  

                                                                                                   i Obsługi Technicznej 

4. Wspieranie przebudowy sieci drogowych, kolejowych          Zarząd Powiatu/Wydział Dróg 

    oraz transportu lotniczego, celem łatwiejszego                     Powiatowych oraz Wydział  

    i szybszego dostępu do naszego regionu                               Rozwoju i Obsługi  

                                                                                                   Technicznej 

 

2. ŁAD GOSPODARCZY 

 

2.1. Cel szczegółowy: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc 

pracy 

Zadania                                                                                                Koordynatorzy/Realizatorzy 

1. Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy                          Zarząd Powiatu/Powiatowy  

    u pracodawców z powiatu jeleniogórskiego                          Urząd Pracy 

2. Działania na rzecz rozwoju samozatrudnienia,                      Powiatowy Urząd Pracy 

    przedsiębiorczości – dofinansowanie podejmowania  

    działalności gospodarczej przez bezrobotnych  

    z powiatu jeleniogórskiego 

2.2. Cel szczegółowy: Uzyskanie wysokiego poziomu skomunikowania 

wewnątrzregionalnego i ponadregionalnego 

Zadania                                                                                    Koordynatorzy/Realizatorzy                                                                           

1. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych                                 Wydział Dróg Powiatowych 

2. Modernizacja i rozbudowa dróg powiatowych                      Wydział Dróg Powiatowych 

2.3. Cel szczegółowy: Wzmacnianie wizerunku Powiatu Jeleniogórskiego poprzez 

aktywną promocję 

Zadania                                                                                             Koordynatorzy/Realizatorzy 

1. Organizacja imprez i wydarzeń promujących                         Wydział Promocji, Kultury  

    dziedzictwo kulturowe i walory przyrodnicze Powiatu           i Sportu 

2. Organizacja kampanii promocyjnych, w tym współpraca       Wydział Promocji, Kultury 

    z mediami w ramach promocji powiatu                                   i Sportu 

3. Prowadzenie aktywnych działań marketingowych,                 Wydział Promocji, Kultury 

    mających na celu kreowanie dobrego wizerunku powiatu      i Sportu 

   jako atrakcyjnego miejsca dla turystów 

2.4. Cel szczegółowy: Rozwijanie współpracy z samorządami gminnymi i innymi 

podmiotami w zakresie rozwoju gospodarczego 

Zadania                                                                                              Koordynatorzy/Realizatorzy 

1. Intensyfikacja współpracy z partnerami rynku pracy               Powiatowy Urząd Pracy 

    w zakresie promocji programów rynku pracy, tworzenie  

    i realizacja programów 

2. Budowa społeczeństwa obywatelskiego, poprzez                    Wydział Promocji, Kultury  

    współpracę Powiatu z organizacjami pozarządowymi             i Sportu 

 

3. Budowa współpracy ponadnarodowej Powiatu jako                Wydział Promocji, Kultury 

    element rozwoju współpracy między obywatelami,                 i Sportu 

    instytucjami, jak i możliwości rozwoju gospodarczego 
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4. Współpraca partnerska w ramach umów z samorządami       Wydział Promocji, Kultury 

    i instytucjami innych państw partnerskich z UE,                    i Sportu 

    jak i państw spoza Unii 

 

 

3. ŁAD ŚRODOWISKOWY 

 

3.1. Cel szczegółowy: Wzrost świadomości ekologicznej społeczności Powiatu 

Jeleniogórskiego 

Zadania                                                                                       Koordynatorzy/Realizatorzy 

1. Wdrażanie i wspieranie finansowe działań służących               Wydział Ochrony Środowiska, 

    podnoszeniu świadomości ekologicznej mieszkańców         Rolnictwa i Leśnictwa 

    Powiatu Jeleniogórskiego 

2. Włączenie placówek oświatowych w regionalne,                 Wydział Oświaty i Zdrowia 

    ogólnopolskie i międzynarodowe programy 

    edukacyjne 

3. Współpraca z międzygminnymi ośrodkami                          Wydział Oświaty i Zdrowia 

    prowadzącymi edukację ekologiczną 

3.2. Cel szczegółowy: Poprawa jakości powietrza 

Zadania                                                                                                 Koordynatorzy/Realizatorzy 

1. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze            Powiatowe Centrum Pomocy 

    źródeł energetycznych w budynkach, będących                    Rodzinie w Jeleniej Górze/ 

    własnością Powiatu Jeleniogórskiego.                                   Wydział Oświaty i Zdrowia/ 

    Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej         Dyrektorzy jednostek  

                                                                                                    organizacyjnych Powiatu 

3.3. Cel szczegółowy: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 

Zadania                                                                                        Koordynatorzy/Realizatorzy 

1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na                    Wydział Ochrony Środowiska, 

    terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego             Rolnictwa i Leśnictwa/ 

    w Szklarskiej Porębie                                                             Dyrektor MOW w Szklarskiej 

                                                                                                   Porębie 

3.4. Cel szczegółowy: Ochrona powierzchni ziemi i gleby 

Zadania                                                                                         Koordynatorzy/Realizatorzy 

1. Likwidacja osuwiska poprzez przebudowę przy drodze      Wydział Dróg Powiatowych 

    powiatowej w Siedlęcinie 

2. Wspieranie finansowe działań, mających na celu                       Wydział Ochrony Środowiska, 

    usunięcie azbestu na terenie Powiatu Jeleniogórskiego        Rolnictwa i Leśnictwa/ 

                                                                                                   gminy i Dyrektorzy jednostek 

                                                                                                   organizacyjnych Powiatu     

                                                                                            

3.5. Cel szczegółowy: Doskonalenie gotowości na zagrożenia, katastrofy i klęski 

żywiołowe 

Zadania                                                                                         Koordynatorzy/Realizatorzy 

1. Wspieranie budowy suchego zbiornika                                Wydział Zarządzania    

    przeciwpowodziowego KOSTRZYCA na potoku                Kryzysowego i Spraw 

    Jedlica (prace geologiczno-badawcze)                                  Obronnych/Państwowe  
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                                                                                                     Gospodarstwo Wodne Wody    

                                                                                                     Polskie Regionalny Zarząd   

                                                                                                     Gospodarki Wodnej  

                                                                                                     we Wrocławiu                                                  

2. Budowa lokalnego systemu osłony przeciwpowodziowej      Wydział Zarządzania 

    Kotliny Jeleniogórskiej                                                            Kryzysowego i Spraw 

                                                                                                     Obronnych 

3. Doposażenie magazynu przeciwpowodziowego                     Wydział Zarządzania 

    oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego         Kryzysowego i Spraw 

    Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze                               Obronnych 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 12 pkt 9ca) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
do wyłącznej właściwości rady powiatu należy przyjmowanie programów rozwoju w trybie
określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju, projekt programu rozwoju opracowuje oraz uzgadnia zarząd powiatu. Natomiast
art. 19 ust. 3a cytowanej wyżej ustawy stanowi, iż program rozwoju przyjmowany jest przez radę
powiatu w drodze uchwały.

Program Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020 został przyjety przez Radę
Powiatu Jeleniogórskiego uchwałą nr XVIII/99/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. Dokument ten
określa kierunki konkretnych działań, jakie planują podjąć władze Powiatu, a których głównym
celem jest osiągnięcie długotrwałego i zrównoważonego rozwoju Powiatu. Program wyznacza
cele, które będą realizowane do roku 2020 poprzez wypracowane działania, będące kontynuacją
kierunków rozwoju wyznaczonych przez „Strategię Zrównoważonego Rozwoju Powiatu
Jeleniogórskiego na lata 2006-2014".

Po przyjęciu przez Radę Powiatu Jeleniogórskiego przedmiotowego dokumentu oraz po
opublikowaniu jego treści w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i na stronie
internetowej Powiatu rozpoczął pracę Zespół ds. wdrożenia, monitorowania i ewaluacji
ww. Programu, powołany w dniu 31 maja 2016 r. przez Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego uchwałą
Nr 79/255/16. Zgodnie z ustalonym w ww. uchwale zakresem zadań Zespół nadzoruje i monitoruje
przebieg procesu realizacji Programu. Prowadzenie monitoringu pozwala na wyciąganie wniosków
jakie zadania w określonych kierunkach zostały zrealizowane oraz na modyfikację dalszych
poczynań, aby osiągnąć zakładane cele.

W wyniku przeprowadzonego monitoringu nastąpiła potrzeba zaktualizowania Programu
Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020. Propozycje zmian do Programu zostały
zgłoszone przez realizatorów poszczególnych zadań (Dyrektorów Wydziałów/Jednostek
Organizacyjnych Powiatu) i omówione na spotkaniu, które odbyło się w dniu 4 marca 2019 r.
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.

W oparciu o dokonane uzgodnienia do Programu Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata
2016-2020 w ramach celów szczegółowych „Ładu Społecznego" wprowadzono następujące
zadania:

1) Zorganizowanie nieodpłatnej pomocy prawnej (zadanie z zakresu administracji rządowej
realizowane przez Powiat wspólnie z gminami od dnia 1 stycznia 2016 r.);

2) Modernizacja sieci strukturalnej w budynku Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy
ul. Podchorążych 15 (realizacja zadania wynika z konieczności zwiększenia bezpieczeństwa sieci
teleinformatycznej);

3) Poprawa bezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Powiatu (w ramach tego zadania
zaplanowane są następujące działania:

- utwardzenie części działki budowlanej w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10
(dz. Nr 18 obręb 0033) wraz z budową kanalizacji deszczowej,

- wymiana nawierzchni asfaltowej boiska sportowego w Domu Wczasów Dziecięcych
i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie);

4) Doposażenie służb, inspekcji i straży w ramach logistycznego długofalowego wsparcia
działań ratowniczych (w ramach tego zadania zaplanowany jest zakup, we współpracy z gminami
Powiatu Jeleniogórskiego, specjalistycznego pojazdu do logistycznego wsparcia długotrwałych
działań ratowniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze);
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5) Ponadto w celu 1.2 pn.: „Rozwój oferty w zakresie spędzania czasu wolnego"
zmodyfikowano treść zadania nr 6 „Organizacja i wspieranie imprez turystycznych
i krajoznawczych, w tym organizację targów TOURTEC” na „Organizacja i wspieranie imprez
turystycznych i krajoznawczych".

Szereg działań, zaplanowanych przez Wydziały/Jednostki organizacyjne Powiatu do realizacji
w roku 2019 i w latach kolejnych, dotyczy poprawy jakości powietrza. Działania te wpisane są już
do dotychczas obowiązującego Programu i obejmują ograniczenie emisji zanieczyszczeń
do powietrza ze źródeł energetycznych oraz termomodernizację obiektów, będących własnością
Powiatu Jeleniogórskiego. W ramach ww. działań realizowana jest obecnie termomodernizacja
Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie. Natomiast do wykonania w latach następnych
zaproponowano następujące zadania:

- termomodernizacja obiektów w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich;

- termomodernizacja obiektów oraz remont dwóch kotłowni i systemów sterowania na gaz
ziemny wraz z wymianą instalacji grzewczej w Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce;

- modernizacja pomieszczeń piwnicy Internatu „Rusałka", w tym remont łazienek w Zespole
Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie;

- termomodernizacja budynku głównego w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych
w Piechowicach;

- termomodernizacja budynku po byłych warsztatach w Zespole Szkół Technicznych
i Licealnych w Piechowicach;

- odwodnienie i docieplenie budynku Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Szklarskiej Porębie;

- wymiana pokrycia dachu i przebudowa kominów wraz z dociepleniem budynku WULKAN
w Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie;

- podniesienie efektywności energetycznej obiektu biurowego Starostwa Powiatowego w Jeleniej
Górze przy ul. Podchorążych 15, poprzez wymianę systemu grzewczego, docieplenie ścian
zewnętrznych, wymianę oświetlenia wewnątrz budynku na ekonomiczne wraz z malowaniem
pomieszczeń.

Niezależnie od powyższego, istotnym do wykonania działaniem, które zostało ponownie
zgłoszone przez Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie,
jest zadanie pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie", wpisane w ramach „Ładu Środowiskowego" w
celu szczegółowym „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej".

Skutki finansowe przedmiotowej uchwały uzależnione są od możliwości wykonania
poszczególnych zadań w stosunku do wysokości środków zaplanowanych w budżecie Powiatu
Jeleniogórskiego i w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz od możliwości pozyskiwania
funduszy zewnętrznych ze źródeł krajowych i zagranicznych.

Z uwagi, iż wszelkie zmiany narzucające aktualizację Programu Rozwoju Powiatu
Jeleniogórskiego na lata 2016-2020 wymagają akceptacji przez Radę Powiatu Jeleniogórskiego,
podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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