
UCHWAŁA NR 21/59/19
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie akceptacji treści projektu porozumienia dotyczącego realizacji i współfinansowania 
zadania "Edukacja ekologiczna Związku Gmin Karkonoskich - Czyste Karkonosze"

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511), uchwala się, co następuje:

§ 1. Akceptuje się treść projektu porozumienia dotyczącego realizacji
i współfinansowania zadania „Edukacja ekologiczna Związku Gmin Karkonoskich
– Czyste Karkonosze”

§ 2. Treść projektu porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się członków Zarządu: Krzysztofa Wiśniewskiego – Starostę Jeleniogórskiego 
oraz Artura Smolarka – Członka Zarządu do podpisania porozumienia, o którym mowa w §1.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Jeleniogórskiemu i Dyrektorowi Wydziału 
Ochrony Środowiska,  Rolnictwa i Leśnictwa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta Jeleniogórski

Krzysztof Wiśniewski

Wicestarosta Jeleniogórski

Jarosław Kotliński

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 21/59/19

Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego

z dnia 25 marca 2019 r.

Porozumienie

dotyczące realizacji i współfinansowania zadania

„Edukacja ekologiczna Związku Gmin Karkonoskich – Czyste Karkonosze”

zawarte w dniu ….. ………………..2019 r. pomiędzy:

Związkiem Gmin Karkonoskich z siedzibą w Bukowcu ul. Robotnicza 6, 58-533 
Mysłakowice,  reprezentowanym przez:

1. Witolda Szczudłowskiego  – Dyrektora Biura Związku

przy kontrasygnacie Elżbiety Gajdzik - Głównej Księgowej Związku

oraz

Powiatem Jeleniogórskim z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, 
reprezentowanym przez:

1. Krzysztofa Wiśniewskiego – Starostę Jeleniogórskiego,

2. Artura Smolarka  –  Członka Zarządu,

przy kontrasygnacie Grażyny Bojęć – Skarbnika Powiatu.

§ 1. Zadanie „Edukacja ekologiczna Związku Gmin Karkonoskich – Czyste Karkonosze” polega 
na przeprowadzeniu programu edukacyjnego na terenie gmin powiatu jeleniogórskiego składającego 
się z realizacji następujących elementów:

1. Konkursy ekologiczne dla dzieci i młodzieży:

a) konkurs plastyczny „Chronimy środowisko naturalne” – XXVI edycja.

b) konkurs fotograficzny „Przyroda Karkonoszy – wody” – XII edycja.

c) konkurs „Zbieramy zużyte baterie” – XV edycja.

2. Finał konkursów i wystawa prac konkursowych.

3. Udział w festynach i piknikach – punkty informacyjne.

4. Wiosenna i jesienna akcja „Czyste Karkonosze” – sprzątanie Regionu Karkonoskiego.  

5. Informacje w mediach.

Celem realizacji zadania  jest  m.in.:

- podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu jeleniogórskiego,

- zapoznanie z zasadami gospodarki odpadami,

- pobudzenie mieszkańców gmin karkonoskich do działania na rzecz ochrony środowiska,

- poszerzenie wiedzy na temat obszarów chronionych Regionu Karkonoskiego.

Hasłem przewodnim programu edukacji ekologicznej Związku Gmin Karkonoskich są 
„Czyste Karkonosze”.

§ 2. Strony Porozumienia postanawiają zrealizować i współfinansować zadanie w następujący 
sposób:
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1. Związek Gmin Karkonoskich odpowiedzialny jest za:

·organizację i przeprowadzenie wszystkich konkursów wraz z przygotowaniem wystawy prac 
i festynu finałowego, w tym zakup nagród na konkursy:

- plastyczny „Chronimy środowisko naturalne” – XXVI edycja,

- fotograficzny „Przyroda Karkonoszy – wody” – XII edycja,

·udział w festynach i piknikach poprzez organizację punktów informacyjnych;

·przeprowadzenie akcji „Czyste Karkonosze” – sprzątanie Regionu Karkonoskiego;

·informacje w mediach.

2. Powiat Jeleniogórski odpowiedzialny jest za:

·Zakup nagród na konkurs "Zbieramy zużyte baterie” – XV edycja.

§ 3. 1. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 65.220,00 zł /słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy 
dwieście dwadzieścia złotych 00/100/.

2. Związek Gmin Karkonoskich pokrywa w całości koszty zadań wymienione w § 
2 pkt 1 w kwocie 55.200,00 zł /słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwdzieścia złotych 
00/100/,                     w tym wnioskowana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w kwocie 21.000,00 zł  z przeznaczeniem na:

- zakup nagród na konkurs plastyczny, fotograficzny, wideo, za przebranie ekologiczne i malowanie 
na szkle;

- produkcję i emisję 2 spotów radiowych;

- zakup 20 ram aluminiowych (70x100cm) i 20 sztalug aluminiowych w celu przygotowania wystaw 
konkursowych.

3. Powiat Jeleniogórski pokrywa w całości koszty zadań wymienione w §2 pkt 2
w kwocie 10.000 zł /słownie: dziesięć tysięcy złotych/.

4. Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania zawiera Załącznik Nr 1 do 
niniejszego Porozumienia.

§ 4. 1. Realizacja zadania rozpoczyna się 18 marca 2019 r., a kończy 31 października 2019 r.

2. Szczegółowy terminarz realizacji zadania zawiera Załącznik Nr 2 do niniejszego Porozumienia.

§ 5. 1. Rozliczenie wydatków poniesionych na realizację zadania nastąpi do dnia 14 listopada 
2019 r. poprzez przedłożenie następujących dokumentów:

a) zbiorczego zestawienia wszystkich faktur i rachunków, związanych z realizacją zadania;

b) protokołów z odbioru nagród w poszczególnych konkursach;

c) sprawozdania opisowego z przebiegu realizacji zadania.

2. W celu sporządzenia zbiorczego zestawienia faktur i rachunków, Powiat Jeleniogórski przekaże 
do Związku Gmin Karkonoskich, kserokopie potwierdzone za zgodność przez Skarbnika Powiatu 
faktur i rachunków sprawdzonych pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym 
i zatwierdzonych do zapłaty przez osoby upoważnione związane z realizacją zadania w ciągu 7 dni od 
finału przeprowadzonych konkursów.

§ 6. Osobami do kontaktu przy realizacji zadania z ramienia stron są:

Związek Gmin Karkonoskich – Witold Szczudłowski – Dyrektor Biura Związku Gmin 
Karkonoskich,

Powiat Jeleniogórski – Grażyna Materak – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska,   Rolnictwa 
i Leśnictwa.
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§ 7. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze 
dla każdej ze stron.

Związek Gmin Karkonoskich Powiat Jeleniogórski

………………………………….. ……………………………………

………………………………….. ……………………………………
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

tytuł

Harmonogram rzecowo-finansowy
Zadania pn. "Edukacja ekologiczna Związku Gmin Karkonoskich - Czyste Karkonosze"

Poz.
HR
F

Wyszczególnienie: obiekty, czynności, prace, zakupy
(nazwa elementów, obiektów)

Koszt 
całkowity

1 Nagrody na konkursy: plastyczny (20 kpl), fotograficzny (15 kpl.), malowanie na szkle (12 kpl.), przebranie ekologiczne (12 kpl.),  60 drobnych 
upominków za udział w konkursach malowanie i przebranie, 350 maskotek jako drobne upominki dla wszystkich uczestników finału 13 500,00

2 Nagrody na konkurs "Zbieramy zużyte baterie" (10 kpl.)  10 000,00

3 Transport na finał konkursów ekologicznych 3 600,00

4 Produkcja i emisja 2 spotów radiowych związanych z akcją sprzątania "Czyste Karkonosze", 1 program telewizyjny w lokalnej TV 6 500,00

5 Worki i rękawiczki gumowe na 2 akcje sprzątania "Czyste Karkonosze" 1 200,00

6 Sztalugi aluminiowe (20 szt.),  ramy aluminiowe 70x100 (20 szt.) 1 700,00

7 Przygotowanie finału konkursów pod hasłem "Czyste Karkonosze" (zorganizowanie 2 wystaw, papier na dyplomy i zdjęcia, przygotowanie terenu, 
kwiaty, dekoracje, torebki papierowe, naczynia jednorazowe, artykuły związane z przeprowadzeniem warsztatów i konkursów w trakcie finału) 5 000,00

8 Oprawa muzyczna, prowadzenie finału, wynajem urządzeń na finał 1 600,00

9 Zabezpieczenie festynu finałowego 400,00

10 Obsługa medyczna festynu finałowego 200,00

11 Artykuły spożywcze 3 500,00

12 Udział w festynach - zakup butelek do malowania, przyborów do malowania, drobnych upominków, maskotek 12 000,00

13 Delegacje 120,00

14 Paliwo do samochodu służbowego 400,00

15 Tonery do drukarki, artykuły biurowe (papier, koperty, teczki) 2 400,00

16 Rozmowy telefoniczne, fax, Internet 400,00

17 Środki czystości, utrzymanie czystości pomieszczeń pałacu i terenu wokół pałacu w trakcie przygotowywania wystaw i finału konkursów, 
sprzątanie po finale. 500,00

18 Płace obsługi  (umowa zlecenie 1 osoby w maju i czerwcu - utrzymanie czystości pomieszczeń w Pałacu, przygotowywanie wystaw, 
przygotowanie festynu finałowego, sprzątanie po festynie) 2 200,00

RAZEM 65 220,00

w tym:

Powiat Jeleniogórski
10 000,00

Związek Gmin Karkonoskich 34 220,00

DOTACJA Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 21 000,00
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Terminarz  realizacji zadania „Edukacja ekologiczna Związku Gmin Karkonoskich - Czyste 
Karkonosze"

1. Konkursy ekologiczne: plastyczny, fotograficzny – marzec – czerwiec 2019 r.

Finał w parku przy pałacu w Bukowcu 5 czerwca  2019 r.

2. Konkurs „Zbieramy zużyte baterie”

a) Zbieranie baterii do 24 maja 2019 r.

b) Finał i wręczenie nagród - 5 czerwca  2019 r. 

3. Pozostałe działania:

1) Produkcja i emisja spotów, programu tv – kwiecień , czerwiec, wrzesień 2019 r.

2) Udział w festynach i piknikach – kwiecień - październik – 2019 r.

3) Akcja „Czyste Karkonosze” – sprzątanie Regionu Karkonoskiego – 2 akcje w miesiącach – 
kwiecień  i wrzesień/październik 2019 r.

4. Zakończenie zadania – 31 października 2019 r.

5. Rozliczenie zadania – 14 listopada 2019 r.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska do zadań powiatu należy finansowanie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 tejże ustawy,
w którym to przepisie jako przedmiot finansowania ochrony środowiska wskazano m. in. edukację
ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju
(pkt 32).

Celem realizacji zadania „Edukacja ekologiczna Związku Gmin Karkonoskich – Czyste
Karkonosze” jest m.in.:

-podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu jeleniogórskiego,

-zapoznanie z zasadami gospodarki odpadami,

-pobudzenie mieszkańców gmin karkonoskich do działania na rzecz ochrony środowiska,

-poszerzenie wiedzy na temat obszarów chronionych Regionu Karkonoskiego.

Rozmiar zadania i wysokość kosztów całkowitych nie budzą zastrzeżeń. Całkowity koszt
zadania oszacowano na kwotę - 65.220,00 zł, z czego 55.220,00 zł stanowi wkład Związku Gmin
Karkonoskich (w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w kwocie 21.000,00 zł), a pozostała część to udział Powiatu
Jeleniogórskiego.

Środki Powiatu Jeleniogórskiego w wysokości 10.000,00 zł zostaną wydatkowane na zakup
nagród dla laureatów konkursu „ Zbieramy zużyte baterie”.

Realizacja zadania rozpoczyna się 18 marca 2019 r., a kończy 31 października 2019 r.

Uwzględniając powyższe uchwalono jak w treści uchwały.
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