Raport za 2020 rok z monitoringu
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023

I.

Wstęp

W 2020 r. w Jeleniej Górze obowiązywał Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra
na lata 2015-2023 przyjęty uchwałą Nr 200.XXX.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Jelenia Góra na lata 2015-2023, a następnie zaktualizowany (Uchwała Nr 246.XXXIV.2016
Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 listopada 2016 r. oraz Uchwała Nr 284.XXXIX.2017
Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 14 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023).
Ustalone w Lokalnym Programie Rewitalizacji cele operacyjne w 2020 r. nie wymagały
redefinicji, a program aktualizacji.
Przyjęte cele operacyjne obejmują:
 Cel 1. Przeciwdziałanie degradacji miejskiej przestrzeni i jej zagospodarowanie;
 Cel 2. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszarów zdegradowanych;
 Cel 3. Wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości;
 Cel 4. Integracja i aktywizacja miejskiej społeczności.
Osiągnięciu celów operacyjnych służyć będą projekty rewitalizacyjne dotyczące m.in.:
 Poprawy stanu infrastruktury technicznej (w tym zasobów mieszkalnych oraz dróg
lokalnych), rewitalizacji obszarów poprzemysłowych i powojskowych;
 Upowszechniania rozwiązań w zakresie niskiej emisji, energooszczędności i ochrony
środowiska;
 Wsparcia doradczo-szkoleniowego, przygotowania terenów inwestycyjnych;
 Poprawy jakości oferty edukacyjnej, przeciwdziałaniu bezrobociu, przeciwdziałaniu
niskiej aktywności społecznej, eliminowaniu patologii społecznych, rozwoju kultury.

II.

Monitoring Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata
2015-2023

W 2020 r. wskaźniki monitoringu realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Jelenia Góra na lata 2015-2023 nie uległy zmianie. Dane niezbędne do przygotowania raportu
pozyskane zostały przez Wydział Rozwoju Miasta od wydziałów i jednostek organizacyjnych
Urzędu Miasta Jelenia Góra, zarządców nieruchomości, spółdzielni i wspólnot
mieszkaniowych, a także innych podmiotów realizujących projekty zgłoszone do programu
rewitalizacji.
Stopień osiągnięcia wskaźników przedstawia poniższa tabela.
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Tabela 1. Zestaw wskaźników monitoringu realizacji celów LPR
Cele operacyjne Lokalnego
Programu Rewitalizacji
Wskaźniki monitorujące
Miasta Jelenia Góra na
lata 2015-2023
Powierzchnia obszarów zrewitalizowanych (ha)
Liczba zrewitalizowanych budynków mieszkalnych
Liczba zrewitalizowanych budynków użyteczności publicznej
Długość nowych i przebudowanych dróg (km)
Cel 1. Przeciwdziałanie
Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych (km)
degradacji miejskiej
Liczba nowych i zmodernizowanych punktów oświetlenia
przestrzeni i jej
ulicznego
zagospodarowania
Liczba nowych i zmodernizowanych miejsc parkingowych
Powierzchnia zrewitalizowanych terenów rekreacyjnosportowych (ha)
Powierzchnia nowych i zmodernizowanych miejsc aktywnego
wypoczynku i rekreacji (ha)
Powierzchnia obszarów zrewitalizowanych (ha)
Liczba obiektów poddanych termomodernizacji
Cel 2. Zapewnienie
zrównoważonego rozwoju
Poziom zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego (emisja
obszarów zdegradowanych
dwutlenku węgla)
Poziom hałasu komunikacyjnego (dB)
Powierzchnia terenów przygotowanych pod inwestycje (ha)
Wskaźnik przedsiębiorczości (liczba zarejestrowanych
przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców)
Cel 3. Wspieranie rozwoju
Liczba nowopowstałych podmiotów gospodarczych
lokalnej przedsiębiorczości
Powierzchnia terenów i/lub liczba obiektów poprzemysłowych
poddanych rewitalizacji
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
Cel 4. Integracja
i aktywizacja miejskiej
społeczności

Liczba organizacji pozarządowych
Liczba osób objętych pomocą MOPS
Liczba interwencji Straży Miejskiej
Liczba obiektów bez barier dla osób niepełnosprawnych
Liczba wniosków złożonych w ramach inicjatyw lokalnych

Stopień osiągnięcia
wskaźnika
2,87 ha*
0
6
4,109 km**
7,84 km
1065
162
0,8356 ha
0,8356 ha
3,46 ha***
24****
461,856ug/m3
brak danych*****
19,872 ha******
9,89
777
0
1 541 osób
stopa bezrobocia: 4,5%
417
3 271
6 728
1
1

*w tym: poprawa estetyki miasta:1,79 ha + modernizacja dróg publicznych 1,08 ha
** w tym.: budowa dojść do przystanków kolejowych przy al. Jana Pawła II, przy. ul. Karola Miarki oraz przy ul. Spółdzielczej, przebudowa
ul. Kamienne Schodki, ul. Kostiala, ul. Drzymały, ul. Flisaków, ul. Wolności, ul. Krakowskiej, ul. Nadbrzeżnej, Trasy Czeskiej; a także
budowa parkingu przy ul. Noskowskiego
*** tereny zielone
****w tym: termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - 2szt. oraz termomodernizacja budynków oświatowych - 6szt.
***** pomiary nie są prowadzone co roku
******w tym: działki zabudowane 13,766 ha, działki niezabudowane 6,106 ha

III.

Stopień realizacji projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji
Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023

W 2020 roku realizowane były projekty ujęte na liście podstawowych projektów
rewitalizacyjnych (lista A) oraz liście pozostałych projektów rewitalizacyjnych (lista B)
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023.
Projekty z Lista A dofinansowane zostały w ramach konkursów Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Infrastruktura
spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, w tym:
2






6.3 A Remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących
zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni w celu
przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych,
gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych,
6.3 B Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych
(nie ma możliwości budowy nowych obiektów),
6.3. C Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą
towarzyszącą (tylko przebudowa albo modernizacja dróg).

Beneficjenci pozyskali również środki finansowe z innych źródeł m.in. Ministerstwa Sportu
i Turystyki, budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz w formie datacji do zabytków
udzielanych przez Urząd Miasta Jelenia Góra umożliwiających rozpoczęcie realizacji
projektów, zazwyczaj z podziałem na kilka etapów.
Szczegółowe informacje dotyczące projektów i stopnia ich realizacji w 2020 r. przedstawia
poniższa tabela.
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Tabela 2. Stopień realizacji zadań ujętych na liście A Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023
Lp.

1.

Nazwa projektu

Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta
Jeleniej Góry:
1.1. Przebudowa przestrzeni miejskiej al.
Wojska Polskiego w Jeleniej Górze wraz ze
strefą wejściową do Teatru im. C. K. Norwida

Beneficjent

Miasto Jelenia
Góra

1.2. Poprawa stanu zachowania zabytkowego
budynku Ratusza Miejskiego w Jeleniej Górze
wraz z jego turystycznym udostępnieniem

2.

Rewitalizacja Cieplic - uzdrowiskowej części
Jeleniej Góry:
2.1. Przeobrażenie zdegradowanych terenów
nadbrzeżnych rzeki Kamiennej na bulwar
spacerowy w Jeleniej Górze – Cieplicach
2.2. Udostępnienie turystyczne zabytkowego
budynku źródła wody mineralnej „Marysieńka”
2.3. Przebudowa ul. Tabaki w Jeleniej Górze

Miasto Jelenia
Góra
Parafia pw. Św.
Jana
Chrzciciela w
Jeleniej Górze,
Uzdrowisko
Cieplice sp. z
o.o. – Grupa
PGU

Zakres rzeczowy
1.1. Roboty budowlane w trakcie realizacji:
- powierzchnia wykonanej nawierzchni jezdni wraz z
warstwami konstrukcyjnymi - 7 000 m2
- powierzchnia wykonanej jezdni (bez warstw
asfaltowych) - 1 800 m2
- powierzchnia wykonanych chodników wraz ze
zjazdami - 5 196 m2
- powierzchnia wykonanych ścieżek rowerowych - 1
373 m2
- powierzchnia wykonanych ścieżek rowerowych
(bez warstwy ścieralnej) - 398 m2
- powierzchnia wykonanych zatok autobusowych 336 m2
- wykonano 100 % studni wraz z przykanalikami
- wykonano 77 % wpustów wraz z przykanalikami
- wykonano 60% oświetlenia drogowego

Całkowita
wartość projektu
w PLN*

Kwota
dofinansowania w
PLN*

1.1. Umowa na
wykonanie robót
budowlanych została
podpisana w dniu
12.03.2020 r. Termin
zakończenia umowy
został aneksowany do
10 maja 2021 r.
12 252 381,08 zł
16 734 792,42 zł

(w tym fundusz
Inwestycji Lokalnych)

1.2. W ramach zadania wykonano remont
pomieszczeń, wzmocnienie stropów, wymianę
instalacji
elektrycznej,
wodno-kanalizacyjnej,
dostosowano budynek do przepisów p.poż.
2.1. W ramach zadania wykonano ciąg pieszorowerowy, tężnię solankową, zieleń, małą
architekturę, monitoring wizyjny
2.2. W ramach zadania przebudowano i wyposażono
zabytkowy budynek źródła wody mineralnej
„Marysieńka”
2.3. W ramach zadania wykonano ciąg pieszorowerowy, nawierzchnię jezdni, chodnik, oświetlenie
drogowe, kanalizację deszczową

Stopień realizacji

1.2. Zadanie
zakończono

9 447 818,36 zł

8 405 714,90 zł

Zakończono realizację
projektu, wykonano
wskazany zakres
rzeczowy
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2.4. Modernizacja stadionu przy ul. Lubańskiej
w Jeleniej Górze - etap I

2.4. W ramach zadania wykonano nawierzchnię
boiska głównego, oświetlenie, budynek zaplecza
sportowego,
kontener
magazynowy,
ciągi
komunikacyjne, infrastrukturę techniczną

2.5. "Oaza na Szlaku Cysterskim - Centrum
Aktywności Lokalnej w Cieplicach" - etap I

2.5. W ramach zadania wykonano przebudowę
budynku parafialnego na Centrum Aktywności
Lokalnej
3.1. W ramach zadania wykonano:
- jezdnię o nawierzchni bitumicznej - 150 m
- chodniki z kostki betonowej
- remont schodów z płyt granitowych
płomieniowanych
- przebudowę oświetlenia ulicznego i kanalizacji
deszczowej
Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta
w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II:
3.1.
Zagospodarowanie
zdegradowanego
terenu przy ul. Kilińskiego w Jeleniej Górze
poprzez przebudowę ulic: Kamienne Schodki i
ks. Dominika Kostiala w Jeleniej Górze
3.

3.2.
Przebudowa ul. Drzymały,
Świętojańskiej i Flisaków w rewitalizowanym
kwartale miasta Jelenia Góra
3.3. Poprawa infrastruktury Karkonoskiego
Sejmiku Osób Niepełnosprawnych

Miasto Jelenia
Góra
Karkonoski
Sejmik Osób
Niepełnosprawnych w
Jeleniej Górze

3.2.W ramach zadania wykonano:
- przebudowę drogi o nawierzchni bitumicznej wraz
z przebudową chodników - 575 m
- remont płyty mostu - 451 m2
- przebudowę oświetlenia ulicznego - 13 słupów
LED wraz z linią kablową
- naprawę kanalizacji deszczowej - 125,5 m
3.3.
W
ramach
zadania
wykonano
termomodernizację
budynku
polegającą
na
dociepleniu ścian zewnętrznych, w tym izolacja
fundamentów, wymiana pokrycia dachowego,
wykonanie wylewek podłogowych. Ponadto w
ramach
zadania
wykonano
wzmocnienie
fundamentów wraz z odwodnieniem budynku,
remont schodów, zszycie pękających ścian,
wymurowanie kominów, wykonanie ogniomuru,
wymianę instalacji wodnej i elektrycznej, wykonanie
oświetlenia, wymianę tynków wew., wymianę
rynien, obróbek blacharskich i parapetów zew.,
wymianę
podłóg,
malowanie
pomieszczeń.
Dodatkowo w ramach zadania wyposażono siedzibę

5 492 564,62 zł

3 150 201,72 zł

Zakończono realizację
projektu, wykonano
wskazany zakres
rzeczowy.
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w urządzenia siłowni zewnętrznej do ćwiczeń,
kurtynę powietrzną, stację ładowania wózków,
oznaczenie pomieszczeń, tablicę informacyjną
budynku, tablicę informacyjno-pamiątkową UE.
4.1. Ze względu na
brak dofinansowania
zadanie nie zostało
zrealizowane.

4.

Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta
w rejonie ul. Wyczółkowskiego i Morcinka
w Jeleniej Górze:
4.1.
Poprawa
warunków
zamieszkania
mieszkańców i lokatorów budynków socjalnych
przy ul. Wyczółkowskiego w Jeleniej Górze

Miasto Jelenia
Góra

5.

5.2. Przebudowa ul. Kadetów, Kazimierskiego i
Elewów w obszarze powojskowym w Jeleniej
Górze
6.

Modernizacja infrastruktury sportowej stadionu

9 086 194,00 zł

7 723 265,00 zł

4.2. W ramach zadania planowano wybudować basen
kryty z zapleczem

4.2.Budowa basenu przy SP nr 10 w Jeleniej
Górze

Rewitalizacja
zdegradowanych
terenów
powojskowych w Jeleniej Górze:
5.1. Przebudowa budynku powojskowego
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w
Jeleniej Górze na Centrum Integracji Społecznej

4.1. W ramach zadania planowano wykonać
nawierzchnię jezdni, chodniki, oświetlenie drogowe,
kanalizację deszczową, zagospodarowanie terenu

Karkonoska
Państwowa
Szkoła
Wyższa w
Jeleniej Górze
Miasto Jelenia
Góra
Miasto Jelenia
Góra

16 971 407,00 zł

10 116 661,00 zł

Projekt otrzymał
dofinansowanie
decyzją ZWD w
ramach RPO WD.
Ze względu na zbyt
niską kwotę
otrzymanego
dofinansowania
zrezygnowano z
realizacji zadania

3 705 502,27 zł

1 749 800,00 zł

Zakończono realizację

5.1. W ramach zadania planowano wykonać
przebudowę
zdegradowanego
budynku
powojskowego na Centrum Integracji Społecznej
5.2. W ramach zadania planowano wykonać
nawierzchnię
jezdni,
oświetlenie
drogowe,
kanalizację deszczową
W ramach zadania wykonano boisko treningowe

4.2. Zadanie otrzymało
dofinansowanie z
budżetu Województwa
Dolnośląskiego w
ramach Programu
Budowy Małych
Krytych Pływalni
„Dolnośląski Delfinek
oraz z budżetu państwa
w ramach Funduszu
Rozwoju Kultury
Fizycznej. W wyniku
przeprowadzonego
przetargu, ze względu
na zbyt wysokie koszty
nie wybrano
wykonawcy.
Odstąpiono od
realizacji zadania.
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przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze – etap II

wraz z wyposażeniem, oświetlenie, kanalizację
deszczową, trafostację, wyburzono wały ziemne,
żelbetowe słupy ławek, chodniki, schody z
balustradami, dokonano drenażu siedzisk, usunięto
kolizję zasilania elektrycznego średniego napięcia.

7.

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu
użytkowania budynku byłej stolarni na budynek
związany
z
prowadzeniem
warsztatów
artystycznych dla dzieci i młodzieży oraz prób
sytuacyjnych,
zlokalizowany
przy
ul.
Zjednoczenia Narodowego 46 w Jeleniej Górze
(dz. nr 87,88/1 obręb 0004 Cieplice) wraz z
termomodernizacją

Zdrojowy
Teatr
Animacji

W ramach zadania planowano wykonać remont
dachu, elewacji, pomieszczeń i ich przystosowanie
na sale prób i zajęć warsztatowych wraz z zapleczem
socjalnym, zagospodarowanie terenu, wykonanie
instalacji wewnętrznych

8.

Rewitalizacja obiektu mieszkalnego Wspólnoty
Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 2 w Jeleniej
Górze

Wspólnota
Mieszkaniowa
ul.
Mickiewicza 2
Jelenia Góra

W ramach zadania wykonano remont elewacji wraz z
termomodernizacją, dostosowanie do potrzeb
niepełnosprawnych

9.

Rewitalizacja budynku przy ul. Pocztowej 6
w Jeleniej Górze

Wspólnota
Mieszkaniowa
ul. Pocztowa 6
Jelenia Góra

Rewitalizacja
wielorodzinnych
budynków
mieszkalnych położonych przy ul. Wojska
10. Polskiego nr 20, Wojska Polskiego nr 28,
Wojska Polskiego nr 29 oraz Wojska Polskiego
nr 41 w Jeleniej Górze

Wspólnota
Mieszkaniowa
al. Wojska
Polskiego 29
Jelenia Góra

W ramach zadania wykonano remont elewacji,
docieplenie, remont klatki schodowej, schodów
zewnętrznych do piwnic, dostosowanie do potrzeb
niepełnosprawnych
W ramach zadania wykonano renowację części
wspólnych budynków, w tym: remont elewacji,
izolacje fundamentów, dostosowanie do potrzeb
niepełnosprawnych; w wybranym budynku: remont
klatki schodowej, naprawa pokrycia dachowego

Rewitalizacja
wielorodzinnych
budynków
mieszkalnych położonych przy al. Wojska
11.
Polskiego nr 7, al. Wojska Polskiego nr 10 oraz
al. Wojska Polskiego nr 11 w Jeleniej Górze

Wspólnota
Mieszkaniowa
al. Wojska
Polskiego 10
Jelenia Góra

W ramach zadania wykonano renowację części
wspólnych budynków, tym: remont elewacji, remont
dachu, izolacje fundamentów, remont klatki
schodowej, wymiana stolarki okiennej

projektu, wykonano
wskazany zakres
rzeczowy

2 125 427,13 zł

206 632,17 zł

425 666,00 zł

1 215 164,24 zł

1 040 111,23 zł

1 806 613,06 zł

Projekt nie otrzymał
dofinansowania zadanie nie zostało
zrealizowane

102 027,06 zł

Zakończono realizację
projektu, wykonano
wskazany zakres
rzeczowy

225 457,38 zł

Zakończono realizację
projektu, wykonano
wskazany zakres
rzeczowy

687 918,45 zł

Zakończono realizację
projektu, wykonano
wskazany zakres
rzeczowy

576 128,63 zł

Zakończono realizację
projektu, wykonano
wskazany zakres
rzeczowy
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Rewitalizacja
wielorodzinnych
budynków
mieszkalnych położonych przy al. Wojska
12. Polskiego nr 44, al. Wojska Polskiego nr 46
oraz al. Wojska Polskiego nr 60 w Jeleniej
Górze

Wspólnota
Mieszkaniowa
al. Wojska
Polskiego 46
Jelenia Góra

W ramach zadania wykonano renowację części
wspólnych budynków, w tym: remont elewacji,
dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych; w
wybranych budynkach remont dachów, klatek
schodowych, izolacje fundamentów, częściowy
remont piwnicy

Rewitalizacja budynków wielolokalowych
13. położonych przy ul. Cieplickiej 14 i 14a oraz ul.
Jagiellońskiej 3 w Jeleniej Górze

Wspólnota
Mieszkaniowa
ul. Cieplicka
14A Jelenia
Góra

W ramach zadania wykonano renowację części
wspólnych budynków, w tym: remont elewacji; w
wybranym budynku remont dachu, klatki schodowej,
izolacja fundamentów z odwodnieniem

Rewitalizacja
wielorodzinnych
budynków
mieszkalnych położonych przy al. Wojska
14.
Polskiego 45, al. Wojska Polskiego 47, ul.
Armii Krajowej 17 w Jeleniej Górze

Wspólnota
Mieszkaniowa
al. Wojska
Polskiego 47
Jelenia Góra

W ramach zadania wykonano renowację części
wspólnych budynków, w tym: wykonanie izolacji
fundamentów, wymiana stolarki okiennej, remont
dachu, dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób
niepełnosprawnych

Rewitalizacja
wielorodzinnych
budynków
mieszkalnych położonych przy al. Wojska
15.
Polskiego 37, al. Wojska Polskiego 77 oraz przy
ul. Mickiewicza 17 w Jeleniej Górze

Wspólnota
Mieszkaniowa
al. Wojska
Polskiego 37
Jelenia Góra

Rewitalizacja
wielorodzinnych
budynków
mieszkalnych położonych przy al. Wojska
16. Polskiego 73, al. Wojska Polskiego 81, ul.
Wolności 60, ul. Plac Piastowski 3 w Jeleniej
Górze

Wspólnota
Mieszkaniowa
al. Wojska
Polskiego 73
Jelenia Góra

Rewitalizacja budynku przy ul.
17.
Wyczółkowskiego 12 w Jeleniej Górze

W ramach zadania planowano wykonać renowację
części wspólnych budynków, w tym: remont
elewacji, usprawnienia dla niepełnosprawnych; w
wybranych budynkach remont izolacji, balkonów,
wymiana okien w częściach wspólnych, remont
klatki schodowej, piwnic

W ramach zadania wykonano renowację części
wspólnych budynków, w tym: remont elewacji; w
wybranych budynkach remont dachów, wymiana
stolarki okiennej w częściach wspólnych, izolacja
fundamentów i ścian piwnicznych, dostosowanie do
potrzeb niepełnosprawnych
W ramach zadania planowano wykonać remont
Wspólnota
elewacji, dachu, balkonów, klatki schodowej,
Mieszkaniowa
termomodernizację, wymianę części stolarki okiennej,
Wyczółkowsk
drenaż, izolację przeciwwilgociowa, kanalizację
iego 12
deszczową

1 419 650,91 zł

850 032,91 zł

580 112,06 zł

580 112,06 zł

684 537,53 zł

210 378,18 zł

821 344,62 zł

Zakończono realizację
projektu, wykonano
wskazany zakres
rzeczowy

443 059,39 zł

Zakończono realizację
projektu, wykonano
wskazany zakres
rzeczowy

332 497,49 zł

Zakończono realizację
projektu, wykonano
wskazany zakres
rzeczowy

332 497,49 zł

Złożono wniosek o
dofinansowanie
projektu z RPO WD otrzymał
dofinansowanie wspólnota
zrezygnowała z
podpisania umowy o
dofinansowanie.

359 182,20 zł

Zakończono realizację
projektu, wykonano
wskazany zakres
rzeczowy

125 626,91 zł

Projekt nie został
zrealizowany.
Rozwiązano umowę o
dofinansowanie
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Rewitalizacja jedenastu wielorodzinnych
18. budynków mieszkalnych przy ul. Barlickiego
w Jeleniej Górze

Spółdzielnia
Mieszkaniowa
„FAMPA”

W ramach zadania planowano wykonać remont
elewacji,
dachów,
klatek
schodowych,
termomodernizację, wymianę instalacji gazowej,
montaż udogodnień dla osób niepełnosprawnych

1 714 591,36 zł

853 568,16 zł

Rewitalizacja obiektu mieszkalnego wspólnoty
19. mieszkaniowej, położonego przy al. Wojska
Polskiego 35 w Jeleniej Górze

Wspólnota
Mieszkaniowa
al. Wojska
Polskiego 35
Jelenia Góra

W
ramach
zadania
planowano
wykonać
termomodernizację,
remont
elewacji,
klatki
schodowej, izolację pionową ścian piwnic, montaż
oświetlenia
LED,
domofonu
dla
osób
niedowidzących, czujników ruchu

439 354,95 zł

253 388,07 zł

Rewitalizacja
wielorodzinnych
budynków
mieszkalnych położonych przy ul. Mickiewicza
20. 5, ul. Mickiewicza nr 8 OF, ul. Mickiewicza nr
10 oraz przy ul. Wolności nr 34, 34OF w
Jeleniej Górze

Wspólnota
Mieszkaniowa
ul.
Mickiewicza
10 Jelenia
Góra

W ramach zadania planowano wykonać remont
elewacji wraz z kolorystyką, wymianą stolarki
okiennej - piwnicznej i drzwiowej, renowacją drzwi
wejściowych,
wymianą
pionów
wodnokanalizacyjnych, instalacją elektryczna, izolacją
fundamentów

Remont budynku przy ul. Jana Matejki 18
w Jeleniej Górze

Wspólnota
Mieszkaniowa
przy ul.
Matejki 18
w Jeleniej
Górze

W ramach zadania planowano wykonać remont
elewacji wraz z dociepleniem, wymianę stolarki
okiennej
i
drzwiowej,
wymianę
instalacji
elektrycznej

Rewitalizacja
wielorodzinnych
budynków
mieszkalnych położonych przy al. Wojska
22. Polskiego 17, przy ul. Armii Krajowej 17 of
oraz przy ul. Bohaterów Getta 2 w Jeleniej
Górze

Wspólnota
Mieszkaniowa
al. Wojska
Polskiego 17
Jelenia Góra

W ramach zadania planowano wykonać remont
elewacji i izolacji fundamentów, wymianę stolarki,
ocieplenie budynku

21.

883 858,38 zł

455 484,37 zł

580 397,95 zł

Projekt nie został
zrealizowany.
Rozwiązano umowę o
dofinansowanie
Złożono wniosek o
dofinansowanie
projektu z RPO WD otrzymał
dofinansowanie wspólnota
zrezygnowała z
podpisania umowy o
dofinansowanie.

448 594,15 zł

Projekt nie otrzymał
dofinansowania zadanie nie zostało
zrealizowane

273 290,63 zł

Projekt nie otrzymał
dofinansowania zadanie nie zostało
zrealizowane

288 175,39 zł

Projekt nie otrzymał
dofinansowania zadanie nie zostało
zrealizowane

*Całkowita wartość projektu i kwota dofinansowania wynikają z podpisanych umów o dofinansowanie.
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Tabela 3. Stopień realizacji zadań dofinansowanych z dotacji Miasta Jelenia Góra na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków

Lp.

Nazwa projektu

Beneficjent

1.

„Wykonanie instalacji przeciwwilgociowej
w części przyziemia budynku - dawne
archiwum i winiarnia” w Muzeum
Miejskim „Dom Gerharta Hauptmanna”

Miasto Jelenia
Góra

2.

Kontynuacja prac konserwatorskich przy
ołtarzu głównym IV etap - cztery filary
ołtarza wraz z rzeźbami i dekoracją
ornamentalną w Kościele pw. Jana
Chrzciciela w Jeleniej Górze

Parafia
RzymskoKatolicka pw.
Św. Jana
Chrzciciela

3.

Kontynuacja robót I etapu - remont elewacji
z wykonaniem kolorystyki budynku
dawnego Kolegium Jezuickiego przy ul.
Mikołaja Kopernika 1 w Jeleniej Górze elewacja
południowo-zachodnia
i
południowo-wschodnia

Miasto Jelenia
Góra

Zakres rzeczowy

Całkowita
wartość
projektu
w PLN*

W ramach zadania zbito, osuszono i odgrzybiono
tynki, wykonano iniekcję przeciwwilgociową,
położono nowe tynki. W winiarni wykonano
piaskowanie górnej części ścian. Po wykonanym
remoncie wilgotność ścian spadła do 8 % (poziom 84 000,00 zł
technologiczny). Podczas odbioru konserwatorskiego
stwierdzono poprawę funkcjonalności pomieszczeń,
całkowicie usunięcie zawilgocenia. Winiarnię
udostępniono zwiedzającym.
W
ramach
zadania
wykonano
badania
stratygraficzne, konserwację techniczną i estetyczną
struktury drewnianej konstrukcji filarów z cokołami,
złocenie girland, ornamentów roślinnych oraz
381 740,95 zł
srebrzenia chmurek, wzmocnienie struktury rzeźb
św. Piotra i Pawła, Jana Ewangelisty i Jana
Chrzciciela, 2 dużych aniołów oraz mniejszych, 2
złocone relikwiarze nad cokołami filarów.
W ramach zadania wykonano demontaż parapetów i
obróbek gzymsów, odbicie odspojonych tynków,
czyszczenie ścierne ścian, wykonanie nowych
tynków i sztablatury, prace naprawcze przy
okładzinach
kamiennych,
położenie
tynków
renowacyjno-dekoracyjnych elewacji, malowanie
377 868,62 zł
elewacji z zastosowaniem farb silikatowych,
naprawiono
kamienne
piaskowe
gzymsy,
uzupełniono i scalono kolorystycznie na elewacji
północno-zachodniej,
południowo-zachodniej
i
południowo-wschodniej, pracami objęto 486,7 m2
powierzchni zabytku.

Kwota
dofinansowana
w PLN*

Stopień realizacji

43 000,00 zł

Zakończono realizację projektu,
wykonano wskazany zakres rzeczowy

76 500,00 zł

Zakończono realizację projektu,
wykonano wskazany zakres rzeczowy

110 500,00 zł

Zakończono realizację projektu,
wykonano wskazany zakres rzeczowy
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4.

Remont elewacji budynku kultu religijnego
wraz z robotami malarskimi wewnętrznymi
w Kościele Prawosławnym przy ul. 1 Maja
40 w Jeleniej Górze

5.

Wymiana pokrycia dachu wraz z
wykonaniem docieplenia dachu oraz
budowa okien połaciowych w XVIII
wiecznej kamienicy „Kantorówka” przy
Placu Piastowskim 16 w Jeleniej GórzeCieplicach

6.

Kaplica św. Anny (1514 r.) przy ul. Marii
Konopnickiej 24. Wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej - zabezpieczenie przed
niszczeniem wyprawy tynkarskiej i
zachowanej polichromii

Parafia
Świętych
Apostołów
Piotra i Pawła w
Jeleniej Górze

W ramach zadania pomalowano wewnętrzne ścian
cerkwi z zachowaniem kolorystki, wymieniono
zawilgocone tynki wewnętrznych, wyremontowano
elewację, w tym: naprawa i wymiana części tynków,
naprawa gzymsów, prace malarskie, oczyszczenie
piaskowca z zabrudzeń i narośli biologicznych,
wykonano
zabiegi
odsalające,
impregnacja
wzmacniająca strukturę kamienia, sklejenie pęknięć,
uzupełnienie spoin, hydrofobizacja.

186 869,00 zł

57 800,00 zł

Zakończono realizację projektu,
wykonano wskazany zakres rzeczowy

Miasto Jelenia
Góra

W ramach zadania wymieniono zniszczone
elementy drewnianej konstrukcji dachu i pokrycie
dachowe, wykonano obróbki blacharskie, montaż
okien połaciowych oraz instalacji odgromowej,
ocieplenie dachu watą mineralną.

244 892,31 zł

68 000,00 zł

Zakończono realizację projektu,
wykonano wskazany zakres rzeczowy

Parafia
Świętych
Erazma i
Pankracego w
Jeleniej Górze

W
ramach
zadania
wykonano
izolację
przeciwwilgociową zewnętrzną i wewnętrzną.
Od zewnątrz: demontaż kostki brukowej wzdłuż
kaplicy,
odkopanie
do
poziomu
ław
fundamentalnych, oczyszczenie ścian, uzupełnienie
ubytków i spoin, wzmocnienie fundamentu poprzez
jego poszerzenie przy filarze Bramy Wojanowskiej,
ułożenie membrany kubełkowej na ścianach,
odizolowanie warstwy filtracyjnej od gruntu,
odtworzenie zniszczonego rurociągu drenarskiego,
wykonanie wąskiej opaski żwirowej wokół kaplicy,
odtworzenie istniejącego podświetlenia zabytku,
wykonanie przeciw spadku na uzupełnionej kostce
brukowej do styku z opaską.
Od wewnątrz: oczyszczenie ścian wewnętrznych
kanałów wentylacyjnych wykonanych po obrysie
kaplicy, usunięcie ze ścian grzybni i zarodników,
zagruntowanie ściany preparatem grzybobójczym,
hydrofobizacja; oczyszczenie i pomalowanie krat na
kanałach wentylacyjnych, skucie zainfekowanych
tynków, wzmocnienie podłoża, wykonanie nowych
tynków, zagruntowanie i pomalowanie.

155 245,34 zł

57 600,00 zł

Zakończono realizację projektu,
wykonano wskazany zakres rzeczowy

* Całkowita wartość projektu zgłoszonego do Miasta Jelenia Góra i kwota otrzymanej dotacji wynikają z podpisanych umów o dofinansowanie projektów.
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W odniesieniu do projektów ujętych na liście B Lokalnego Programu Rewitalizacji,
w 2020 r. realizowane były projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w tym osi priorytetowych tj.:
 Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność
energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, 3.3 A
Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków
użyteczności publicznej;
 Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność
energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym,
3.3.B Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze
mieszkaniowym;
 Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii
niskoemisyjnych;
Ponadto beneficjenci pozyskali lub ubiegali się o pozyskanie środków z innych źródeł, w tym:
 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój;
 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu;
 Programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska;
 Programu Interreg Polska - Saksonia.
Szczegółowe informacje dotyczące projektów i stopnia ich realizacji zawiera poniższa tabela.
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Tabela 4. Stopień realizacji zadań ujętych na liście B Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023

Lp.

1.

2.

Nazwa projektu

Beneficjent

Zakres rzeczowy

Całkowita
wartość
projektu
w PLN*

W ramach zadania planowano wykonać
nawierzchnię ciągów pieszo-jezdnych w
Miasto Jelenia
zabytkowym
centrum
miasta,
schody 1 547 000,00 zł
Góra
prowadzące na ul. Podwale, schody prowadzące
z ul. Fortecznej na ul. Pijarską
W ramach zadania została wykonana:
1. Budowa węzła przesiadkowego przy ulicy
Cieplickiej w Sobieszowie
2. Budowa węzła przesiadkowego przy ulicy
Cieplickiej Oś. Orle w Jeleniej Górze
3. Przebudowa systemów sterowania ruchem
4. Przebudowa ulicy Krakowskiej
Miasto Jelenia 5. Budowa parkingu „Park&Ride” przy ulicy
Góra
Krakowski
6.
Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej na drogę
Partnerzy:
rowerową
Ograniczenie niskiej emisji transportowej Gmina Stara
7. Budowa drogi rowerowej od ulicy
w Jeleniej Górze
Kamienica,
31 981 184,89 zł
Ogińskiego do ulicy Powstańców Śląskich
Karkonoski
8. Budowa drogi dla rowerów w ciągu ulicy
Park Narodowy
Ogrodowa-Bronka Czecha w Jeleniej Górze
siedziba Jelenia 9. Budowa drogi dla rowerów na Osiedlu
Zabobrze wzdłuż granicy miasta z gminą
Góra
Jeżów Sudecki w Jeleniej Górze
10. Budowa łącznika spinającego
euroregionalne trasy rowerowe ER-2
Liczyrzepa z ER-6 Dolina Bobru
11. Energooszczędne oświetlenie miejskie
12. Budowa ronda Trasa Czeska-LubańskaGoduszyńska
Przebudowa nawierzchni ciągu pieszo
jezdnego w zabytkowym centrum Jeleniej
Góry

Kwota
dofinansowania
w PLN*

1 314 950,00 zł

22 848 853,95zł

Stopień realizacji

Projekt nie otrzymał dofinansowania.
Realizacja zadania została
zaplanowana na 2021 r.

Zakończono realizację projektu,
wykonano wskazany zakres rzeczowy
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3.

4.

Termomodernizacja budynków
oświatowych Miasta Jelenia Góra - Etap I
Miejskie Przedszkole Nr 2, 4, 11, 14,
Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych

Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej Miasta Jelenia
Góra
4.1. termomodernizacja Ratusza
Miejskiego

Miasto Jelenia
Góra

Miasto Jelenia
Góra

4.2. termomodernizacja remizy
Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul.
Cieplickiej

5.

Termomodernizacja budynku przy ul.
Wyczółkowskiego 61

Miasto Jelenia
Góra

6.

Przebudowa
zabytkowego
budynku
Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w
Jeleniej Górze

Teatr im.
Cypriana
Kamila
Norwida
Jelenia Góra

W ramach zadania wykonano docieplenie ścian
zewnętrznych, stropodachu; wymianę okien i
drzwi zewnętrznych, naświetli dachowych,
instalacji CO i elektrycznej w piwnicy i na
strychu; izolację pionową ścian fundamentów i
drenaż budynku.
4.1.
W
ramach
zadania
wykonano
hydroizolację, izolację z wełny mineralnej
stropu,
wymieniono
stolarkę
okienną,
przeprowadzono roboty ziemne, zerwano część
posadzek,
wyrównano
i
oczyszczono
powierzchnię ścian i fundamentów, w części
wymieniono wewnętrzną instalację C.O.
4.2. W ramach zadania wykonano izolację
stropu z wełny mineralnej, hydroizolację,
wymieniono stolarkę okienną, ocieplono ściany,
zainstalowano kocioł C.O. na gaz, wymieniono
wewnętrzną instalację C.O.
W ramach zadania wykonano docieplenie ścian
zewnętrznych budynku, wymianę pokrycia
dachowego, przeszkolenie mieszkańców z
obsługi istniejących systemów zarządzania
energią oraz działania promocyjne.
W ramach zadania wykonano: remont stropów,
wymianę okien, drzwi, wykonanie nowych
podłóg i pomostów technicznych w wieży
scenicznej, wykonanie i renowacje posadzek,
prace konserwatorskie elementów zabytkowych.
Zamontowano: oświetlenie technologiczne i
nagłośnienie, napęd dla urządzeń mechaniki
sceny, zintegrowany system sterowania z
oprogramowaniem do wszystkich elementów
mechaniki teatralnej.

15 324 306,82 zł

10 774 034,71 zł

Zakończono realizację projektu,
wykonano wskazany zakres rzeczowy

3 369 054,43 zł

2 813 219,08 zł

Zakończono realizację projektu,
wykonano wskazany zakres rzeczowy

452 405,42 zł

322 915,51 zł

Zakończono realizację projektu,
wykonano wskazany zakres rzeczowy

20 737 038,51 zł

6 908 006,82 zł

Zakończono realizację projektu,
wykonano wskazany zakres rzeczowy
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7.

Centrum Muzealno - Edukacyjne
Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów

Karkonoski
Park
Narodowy

8.

„Oaza na Szlaku Cysterskim – Centrum
Aktywności Lokalnej w Cieplicach”
Etap I: „Remont elewacji wraz z
ociepleniem i kolorystyką budynku
parafialnego na terenie zabytkowego
zespołu
pocysterskiego
budynków
sakralnych Parafii Rzymsko-Katolickiej
pw. Św. Jana Chrzciciela przy ul.
Cieplickiej 9 w Jeleniej Górze

Parafia
RzymskoKatolicka pw.
Św. Jana
Chrzciciela

9.

Kompleksowa termomodernizacja
budynku przy ul. Okrzei 7 w Jeleniej
Górze

Wspólnota
Mieszkaniowa
ul. Okrzei 7
Jelenia Góra

Kompleksowa modernizacja energetyczna
wielorodzinnych budynków mieszkalnych
10.
w Jeleniej Górze przy ul. Tkackiej 5,10,
ul. Karola Miarki 16 oraz ul. Drzymały 49

Wspólnota
Mieszkaniowa
ul. Drzymały
49 Jelenia
Góra

W ramach zadania zaplanowano rewitalizację
kompleksu pałacowego wraz z adaptacją:
- Etap I:remont Pałacu, utworzenie ekspozycji
edukacyjnej, rewitalizację parku i odbudowa
Wielkiej Stodoły
- Etap II: remont Wielkiej Stajni, utworzenie
ekspozycji
przyrodniczej
i
centrum
edukacyjnego, rekonstrukcja Małej Stajni na
salę konferencyjną i restaurację, wykonanie
parkingu
- Etap III: remont Domu Zarządcy i Spichlerza z
zagospodarowaniem majdanu
W ramach zadania wykonano ocieplenie połaci
dachowej w części ogrzewanej, ocieplenie
stropu pod nieogrzewanym pomieszczeniem,
ocieplenie lukarn, wymiana stolarki, ocieplenie
ścian zewnętrznych i pionowych
ścian
fundamentowych, montaż dwóch liczników
zużycia energii cieplej i wentylacji, montaż
zaworów termostatycznych i automatycznego
czujnika pogodowego w węźle cieplnym
W ramach zadania wykonano wymianę stolarki
okiennej i drzwiowej, termomodernizację ścian
zewnętrznych - ścian na gruncie - docieplenie
dachu - modernizację stropu nad piwnicą
W ramach zadania wykonano docieplenie ścian
zewnętrznych i wewnętrznych budynków, ścian
w gruncie; docieplenia dachów, stropodachów,
stropów zewnętrznych i wewnętrznych;
modernizację stolarki okiennej i drzwiowej;
wymianę oświetlenia oraz instalacji elektrycznej
w częściach wspólnych

80 000 000,00 zł

62 540 000,00 zł

Projekt w trakcie realizacji I i II etapu
budowy. Środki pozyskane na
współfinansowanie z następujących
źródeł: Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko,
NFOŚiGW, WFOŚiGW we
Wrocławiu, Program Współpracy
Interreg VA SN-PL, Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020. Zawarto
stosowne umowy o dofinansowanie.
Obecnie zrealizowane są roboty
budowalne I i II etapu CME.
Planowany termin zakończenia
realizacji projektu 2023 r.

2 027 563,82 zł

1 461 171,20 zł

Zakończono realizację projektu,
wykonano wskazany zakres rzeczowy

275 888,04 zł

173 569,84 zł

Zakończono realizację projektu,
wykonano wskazany zakres rzeczowy

1 405 236,92 zł

1 073 380,81 zł

Zakończono realizację projektu,
wykonano wskazany zakres rzeczowy
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Kompleksowa termomodernizacja w
budynkach mieszkalnych Jeleniogórskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej
11.
(ul. Gałczyńskiego 18, 20, ul. Kiepury 30,
32, ul. Skłodowskiej - Curie 13,
Sygietyńskiego 1, 3, 5)

Jeleniogórska
Spółdzielnia
Mieszkaniowa

W ramach zadania wykonano docieplenie ścian
budynku i stropu, dostosowano do potrzeb osób
niepełnosprawnych, głównie niewidomych i
słabo widzących.

4 389 463,35 zł

2 001 868,55 zł

Zakończono realizację projektu,
wykonano wskazany zakres rzeczowy.

* Całkowita wartość projektu i kwota dofinansowania wynika z podpisanej umowy o dofinansowanie projektu.
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Poza projektami ujętymi na listach A i B Lokalnego Programu Rewitalizacji, w 2020 r.
realizowano wiele projektów/przedsięwzięć uzupełniających o charakterze społecznym,
edukacyjnym i infrastrukturalnym. Wśród tych zadań należy wymienić:
1. „Sobieszów coraz piękniejszy”. Lata realizacji: 2020 rok. Całkowita wartość zadania:
23 250 zł. Kwota dofinansowania: 1 250 zł (jako wkład własny wnioskodawcy – zadanie
w ramach Inicjatywy Lokalnej). Źródła finansowania: budżet Miasta. Stopień realizacji:
zadanie wykonane w 100 %. Zakres rzeczowy – opis zadania: Zespół Aktywności Społecznej
w Sobieszowie złożył w Urzędzie Miasta Jelenia Góra w dniu 12.11.2019 r. wniosek z dnia
12.11.2019 r. o realizację Inicjatywy Lokalnej - przedsięwzięcia pod nazwą "Sobieszów coraz
piękniejszy". Przedsięwzięcie dotyczyło wykonania prac na dwóch miejskich skwerach:
na nowym, planowanym skwerze obok byłej Szkoły Menedżerskiej (działka nr 481 AM-19
obr. Sobieszów-II przy ul. Cieplickiej 180A) oraz na już istniejącym skwerze w pasie
drogowym ulicy Cieplickiej, naprzeciwko poczty w Sobieszowie (niewielki utwardzony plac).
Wszystkie zaplanowane prace zostały wykonane w 2020 roku. W wyniku realizacji zadania
powstał nowy miejski zieleniec w Sobieszowie - skwer obok byłej Szkoły Menedżerskiej przy
ul. Cieplickiej 180A, o powierzchni 0,03 ha. Prace zrealizowało Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej w Jeleniej Górze oraz przedstawiciele wnioskodawcy. Prace
obejmowały:
a) Skwer obok byłej Szkoły Menedżerskiej: usunięcie resztek pni po wyciętych dawniej
drzewach, wyrównanie terenu, dowiezienie ziemi, wykonanie alejek o utwardzonej
nawierzchni żwirowej, ustawienie 2 ławek (tradycyjnej oraz do opierania się) i kosza na
śmieci, ustawienie stolika szachowego z siedziskami, ustawienie pergoli, wykonanie nasadzeń
roślin – drzewek, krzewów i bylin. Dodatkowo, na drzewach zostały umieszczone cztery
budki lęgowe dla ptaków.
b) Skwer naprzeciwko poczty w Sobieszowie: ustawienie 2 ławek (tradycyjnej oraz
do opierania się), ustawienie gazonu z ziemią, oczyszczenie i odnowienie balustrady.
Dodatkowo, w gazonie posadzone zostały kwiaty ozdobne – begonie. W dniu 19.05.2020 r.
ławka tradycyjna została zlikwidowana za zgodą Zespołu Aktywności Społecznej
w Sobieszowie, z uwagi na przesiadujące na niej osoby nadużywające alkoholu,
co wywoływało liczne protesty mieszkańców.
Należy nadmienić, że po zakończeniu najważniejszych prac obejmujących montaż elementów
wyposażenia, obydwa skwery były dostępne już od początku maja 2020 r. dla
odwiedzających.
2. „Wykonywanie nasadzeń drzew w Parku Wzgórze Kościuszki na zgłoszenia
mieszkańców z okazji narodzin dziecka lub dla upamiętnienia innych okoliczności”. Lata
realizacji: 2020 rok oraz lata następne. Całkowita wartość zadania: zadanie wykonywane
przez Urząd Miasta Jelenia Góra i Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Jeleniej Górze w ramach utrzymania zieleni miejskiej. Źródła finansowania: budżet Miasta.
Stopień realizacji: zadanie do realizacji w 2020 roku i w następnych latach. Zakres rzeczowy
– opis zadania: w czerwcu 2020 roku Miasto Jelenia Góra rozpoczęło realizację zadania,
polegającego na wykonywaniu przez Miasto nasadzeń drzew na indywidualne zlecenia osób,
pragnących uczcić narodziny dziecka lub upamiętnić poprzez posadzenie drzewa inne
wydarzenie, albo okoliczność. Posadzenie drzewa można zlecić także w celu wyrażenia
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proekologicznej postawy. Jako miejsce realizacji nasadzeń wyznaczona została specjalna,
ogólnie dostępna polana w Parku Wzgórze Kościuszki w Jeleniej Górze, która jest oznaczona
w terenie tablicami informacyjnymi, z danymi kontaktowymi i krótkim opisem miejsca.
Polana, zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie śródmieścia Jeleniej Góry, umożliwia
łatwe sprawdzenie posadzonego drzewa w dowolnym momencie, rozwija zainteresowanie
przyrodą oraz budzi troskę o stan otaczającej nas zieleni. Nasadzenia drzew wykonuje
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Jeleniej Górze w ramach utrzymania
zieleni miejskiej.
Program od samego początku spotkał się z pozytywnym odzewem społecznym. Mieszkańcy
wyrażali swoje poparcie i zadowolenie z wdrożenia pomysłu realizacji nasadzeń drzew
na indywidualne zlecenia. Sadzonki drzew do nasadzeń pochodzą ze szkółek Nadleśnictwa
,,Śnieżka’’ w Kowarach. Zgłoszenia od zainteresowanych osób, wraz z podaniem celu
posadzenia drzewa, przyjmowane są poprzez e-mail i rejestrowane. Każdy otrzymuje numer
drzewa oraz elektroniczne mapy ułatwiające odnalezienie sadzonki w terenie. Drzewa
są oznakowane trwałymi numerami zgodnymi z numeracją przyjętą w rejestrze. Dobór
gatunkowy sadzonek jest i będzie dokonywany z myślą o możliwie szerokich korzyściach dla
środowiska naturalnego. Program rozpoczęto od wykonywania nasadzeń drzew gatunku
Czereśnia ptasia. Jest to nasze rodzime, ozdobne i użytkowe drzewo, o dużym znaczeniu
ekologicznym, pożyteczne w szczególności dla pszczół (w okresie kwitnienia) i dla ptaków
(w okresie owocowania). Posadzone drzewa Czereśni ptasiej wzbogacą drzewostan Parku
Wzgórze Kościuszki, stanowiąc jego ozdobę już od wczesnego, wiosennego kwitnienia.
W ramach realizacji programu posadzonych zostało łącznie 117 sztuk drzew, w tym 111 sztuk
Czereśni ptasich, a także 6 sztuk Jarzębów zwyczajnych, o podobnych walorach
ekologicznych. W 2020 roku obsadzono drzewami powierzchnię ok. 0,12 ha.
3. Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra w 2020 roku
w warunkach pandemii koronawirusa. W 2020 roku duży nacisk położono na
dostosowanie funkcjonowania miejskich terenów zieleni do nowych warunków wynikających
z rozwoju pandemii koronawirusa od marca 2020 r. Celem działań przystosowujących tereny
zieleni było ograniczenie możliwości transmisji wirusa na użytkowników parków, zieleńców
i placów zabaw. W tym celu zorganizowano kilkukrotnie akcje dezynfekcji elementów małej
architektury – ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, stołów szachowych, a także
najbardziej uczęszczanych fragmentów alejek. Akcje odkażania relacjonowały media.
Na placach zabaw zainstalowano dodatkowo tablice z wytycznymi na temat zapobiegania
zainfekowaniu wirusem. Dzięki temu od samego początku epidemii parki, zieleńce i place
zabaw oferowały zwiększone bezpieczeństwo dla korzystających oraz stwarzały
podwyższony komfort wypoczynku.
W ramach działań na miejskich terenach zieleni, związanych z pandemią, Miasto Jelenia Góra
zorganizowało po 1 listopada 2020 roku akcję zakupu kwiatów chryzantem w doniczkach
bezpośrednio od dostawców tych roślin, w ramach pomocy finansowej Miasta dla lokalnych
dostawców w zbyciu chryzantem po Dniu Wszystkich Świętych, z uwagi na zamknięte
cmentarze z powodu pandemii. Zgłosiło się 9 dostawców z terenu miasta, od których
odebrano ok. 1700 sztuk chryzantem doniczkowych, którymi następnie przyozdobiono
następujące miejskie tereny zielone: Rondo Rataja, rondo przy Parku Norweskim, wiele rabat
w Parku Zdrojowym, zieleniec we wnęce przy ul. Podwale, wyspę drogową przy siedzibie
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Muzycznego Radia. Zrealizowane zadanie, zakończone wzbogaceniem miejskich terenów
zieleni nowymi roślinami w postaci chryzantem, z których utworzono rabaty,
po rozmieszczeniu kwiatów w terenie przybrało charakter rewitalizacji ww. miejskich
terenów zielonych. Łączna suma środków finansowych wydanych przez Miasto na ten cel
i przekazanych dostawcom wyniosła brutto 22.750 zł. Powierzchnia terenów objętych
zadaniem wyniosła 1,80 ha.
Oprócz powyższego, Miasto Jelenia Góra wzięło udział w podobnej akcji prowadzonej przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i jako jednostka samorządu terytorialnego
udzieliło wsparcia akcji poprzez odbiór od lokalnego dostawcy i ustawienie na miejskich
terenach zielonych 1500 sztuk chryzantem doniczkowych. W tym zadaniu środki finansowe
za kwiaty zostały przekazane ich dostawcy przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, a udział Miasta polegał na odbiorze, ustawieniu, a następnie utylizacji
przekwitłych kwiatów. Chryzantemy z przedmiotowego zadania przyozdobiły Cieplice: tężnie
Cieplickie, wejście do Parku Zdrojowego, kapliczkę w Parku Zdrojowym i pomnik
Marysieńki przy wjeździe do Term Cieplickich. Barwne kwiaty na miejskich terenach zieleni
w listopadzie stanowiły niezwykłą ozdobę. Również to zadanie nabrało charakteru
rewitalizacji ww. miejskich terenów zielonych. Powierzchnia terenów objętych zadaniem
wyniosła 1,50 ha.
4. "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie
miasta Jelenia Góra" Edycja II - zadanie 1. Lata realizacji: 2019 r. i 2020 r. Całkowita
wartość zadania: 2 015 229,80 zł. Kwota pożyczki w WFOŚiGW : 711 809,63 zł. Źródła
finansowania: budżet Miasta oraz pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu. Stopień realizacji:
zadanie wykonane w 100 %. Zakres rzeczowy – opis zadania: od dnia wejścia w życie
uchwały nr 171.XV.2019 w sprawie przyjęcia zasad udzielenia dotacji celowej ze środków
budżetu Miasta Jelenia Góra na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na
zmianie systemu ogrzewania dla zadań na realizację których poniesiono wydatki od dnia
01.01.2019 r. - tj., od dnia 17 stycznia 2020 r. do dnia 30 października 2020 r. przyjęto 303
wnioski od mieszkańców, którzy zmienili ogrzewanie.
W roku 2020 dotację otrzymało 149 osób zgodnie z zawartą umową pożyczki
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w
kwocie 711.809,63 zł, w ramach realizacji zadania pn: „Ograniczanie niskiej emisji na
obszarze województwa dolnośląskiego na terenie miasta Jelenia Góra Edycja II - zadanie 1”.
W ramach zadania zlikwidowanych zostało 208 szt. węglowych pieców stałopalnych.
Tabela 5. Efekt ekologiczny- redukcja emisji zanieczyszczeń z niskiej emisji
Jednostka

Emisja przed realizacją
przedsięwzięcia

Emisja po realizacji
przedsięwzięcia

Wielkość zredukowanej niskiej
emisji

Pył PM 10,

Mg

1,971

0,013

1,958

Pył PM 2,5

Mg

1,761

0,012

1,749

CO2

Mg

821,162

461,856

359,306

Benzo(a)piren

kg

2,365

0,003

2,362

SO2

Mg

7,884

0,007

7,877

NOx

Mg

1,384

0,519

0,865

Rodzaj zanieczyszczenia
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W dniu 10 grudnia 2020 r. złożono kolejne dwa wnioski o udzielenie pożyczki do WFOŚiGW
we Wrocławiu pn.:
 „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie
Uzdrowiska Cieplice” - Edycja III zadanie 1;
 „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie
miasta Jelenia Góra” - Edycja III zadanie 1.
Oba wnioski są w trakcie oceny przez WFOŚiGW. Dotacje dla mieszkańców wypłacone będą
w 2021 r. Po otrzymaniu środków z WFOŚiGW.
W 2020 r. w ramach projektów o charakterze społecznym, edukacyjnym lub
infrastrukturalnym zrealizowano następujące projekty:
1. „Edukacja Kluczem do kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów
i uczennic trzech zespołów w Mieście Jelenia Góra”, projekt w realizacji od 01.09.2017 r.
do 28.02.2020 r.. Wartość projektu: 1 273 827,12 PLN, wartość dofinansowania: 1 183
917,12 PLN. Działania: doradztwo zawodowe dla uczniów, staże zawodowe, kursy
zawodowe. Zasięg: ZSPU, ZSOiT, ZSEiG3. Celem projektu jest podniesienie jakości
i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej 3 Zespołów Szkół prowadzących kształcenie
zawodowe służące podniesieniu zdolności 174 uczniów do przyszłego zatrudnienia oraz
podniesienie kwalifikacji 10 nauczycieli praktycznej nauki zawodu związanej z kierunkiem
kształcenia zawodowego co podniesie jakość kształcenia w tych zawodach.
2. „Zdalna szkoła” Kształcenie zdalne jeleniogórskich uczniów, Etap I. Wartość
projektu i dofinansowania: 99 857,25 PLN. Działania: doposażenie uczniów z 22
jeleniogórskich szkół w sprzęt do nauki zdalnej oraz dostęp do Internetu. Celem projektu jest
zapewnienie uczniom i nauczycielom warunków technicznych do realizacji kształcenia
zdalnego w jeleniogórskich szkołach, poprzez zakup sprzętu komputerowego do kształcenia
na odległość, w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty,
w związku z pandemią COVID-19. Program odpowiada na potrzeby zarówno jednostek
oświatowych jak i uczniów niemogących w pełni uczestniczyć w kształceniu zdalnym.
3. „Zdalna Szkoła+” Kształcenie zdalne jeleniogórskich uczniów Etap II. Wartość
projektu i dofinansowania: 124 943,84 PLN. Działania: doposażenie uczniów z 21
jeleniogórskich szkół w sprzęt do nauki zdalnej oraz dostęp do Internetu. Celem projektu jest
zapewnienie uczniom, w szczególności uczniom z rodzin wielodzietnych (3+), warunków
technicznych do realizacji kształcenia zdalnego w jeleniogórskich szkołach, poprzez zakup
sprzętu komputerowego do kształcenia na odległość, w trakcie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z pandemią COVID-19. Program
odpowiada na potrzeby uczniów niemogących w pełni uczestniczyć w kształceniu zdalnym.
Po zakończeniu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość sprzęt komputerowy pozostanie na wyposażeniu szkół, aby na lekcjach
stacjonarnych wspierał nauczycieli i uczniów.
4. „Zintegrowani”, projekt w realizacji w okresie od 01.12.2018 r. do 20.11.2020 r.
Wartość projektu: 545 708,00 PLN, wartość dofinansowania: 545 708,00 PLN. Celem
projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, poprzez
rozwijanie umiejętności samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych
w codziennym życiu i na rynku pracy, uczniów od lat 12 i absolwentów z dwóch lat
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Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jeleniej Górze. Projekt obejmował:
specjalistyczne poradnictwo psychologiczne; kursy i szkolenia oraz zajęcia o różnorodnych
celach w 6 osobowych grupach, zgodnie z poniższą charakterystyką; 1-dniowe zajęcia
wyjazdowe celem uczestnictwa w wydarzeniach społeczno – kulturalnych; wyżywienie
uczestników projektu; zakup pomocy dydaktycznych służących do realizacji zadań
przewidzianych w niniejszym projekcie; wyposażenie pracowni zajęciowych, takich jak m. in.
do prowadzenia własnego gospodarstwa domowego i autoprezentacji; wynagrodzenia kadry
pedagogicznej; transport uczestników projektu.
5. „Jeleniogórskie szkoły = pewność i gwarancja wysokiej jakości kształcenia”,
projekt w realizacji od 01.03.2018 r. do 28.02.2021 r. Wartość projektu: 3 114 449,55 PLN,
wartość dofinansowania: 2 954 559,55 PLN. Działania: zajęcia wyrównawcze i koła
zainteresowań, szkolenia dla nauczycieli, zakup sprzętu IT oraz pomocy do pracowni
przedmiotowych. Zasięg: SP2, SP3, SP6, SP7, SP11, ILO, IILO, ZSE, ZSEiT. Realizacja
kompleksowego programu wsparcia obejmującego: wsparcie w postaci zajęć dydaktycznowyrównawczych, rozwijających, szkoleń i kursów 910 uczniów, pracę z uczniami
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane
z poradnictwem zawodowym, doposażenie 9 szkół w pracownie umożliwiające nauczanie
oparte na metodzie eksperymentu w obszarze przyrody i matematyki i w sprzęt TIK, oraz
zwiększenie kompetencji 130 nauczycieli w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu
i technik pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
6. „Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich
szkołach”, projekt w realizacji od 30.11.2018 r. do 30.06.2021 r. Wartość projektu:
4 453 365,48 PLN, wartość dofinansowania: 3 606 348,75 PLN. Działania: doposażenie 9
szkół zawodowych i ogólnokształcących. W ramach przeprowadzonych działań dokonano
zakupu: wyposażenia i sprzętu do pracowni cyfrowych, pomocy dydaktycznych do pracowni
przyrodniczych, specjalistycznego sprzętu dla uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu, urządzeń i wyposażenia do pracowni zawodowych.
7. „Jeleniogórskie przedszkola gwarancją wysokiej jakości edukacji dzieci
niepełnosprawnych” projekt w realizacji od 02.01.2020 r. do 31.12.2021 r. Wartość projektu:
1 925 876,16 PLN, wartość dofinansowania: 1 829 582,35 PLN. Działania: zajęcia
terapeutyczne dla dzieci, doposażenie placów zabaw, doskonalenie nauczycieli na studiach
podyplomowych. Zasięg: MP2, 4, 10, 13, 19, MIP 14, MP 27, przedszkole w SOSW.
8. „Szkolenie zawodowe szansą na lepszy start”, projekt w realizacji od 02.03.2020 r.
do 02.03.2022 r. Wartość projektu: 2 057 652,45 PLN, wartość dofinansowania: 1 749 004,58
PLN. Działania: staże dla uczniów, kursy i szkolenia dla uczniów, studia i szkolenia dla
nauczycieli. Zasięg: ZST Mechanik, ZSE, ZSLiZ nr 2, ZSRA, ZSEiT. Celem projektu jest
podniesienie jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty edukacyjnej jeleniogórskich szkół
kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy możliwe dzięki realizacji: staży
uczniowskich u pracodawców, kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje uczniów,
szkoleń, kursów i studiów podyplomowych dla nauczycieli, wyposażenie do pracowni
zawodowych w szkołach.
9. „Eksperymentuj z Kubusiem Puchatkiem" zrealizowany na terenie Miejskiego
Przedszkola Nr 19 przy ul. Kurpińskiego 2 w Jeleniej Górze w ramach Jeleniogórskiego
Budżetu Obywatelskiego 2020 r. Nazwa projektu: "Eksperymentuj z Kubusiem Puchatkiem",
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Zakres wykonanych prac: demontaż i utylizację wyeksploatowanych urządzeń zabawkowych
budowa ścieżki edukacyjnej „Park Doświadczeń” - montaż 23 sztuk interaktywnych urządzeń
edukacyjnych (wg tematycznych stref: Strefy Muzyki: bębny, grające trójkąty, ksylofon, rury
deszczowe i wieloelementowy panel muzyczny. Strefa Nauki: kołyska Newtona, figury
Lissajous, kompas oraz wir wodny, film animowany, peryskop, głuchy telefon. Strefa Optyki:
koło optyczne wersja z korbką, bliźniacze lustra, czyja to twarz, krzywe zwierciadła, pisanie
lustrzane. Strefa Sensoryczna: koparka, eko-kuchnia, eko-memory, tablica magnetyczna
z kulodromem, panel sensoryczny i ściana do pisania) , dostarczono i zamontowano elementy
małej architektury: ławki., kosz na odpady, stojak na rowery. Wartość projektu: 272 000,00
PLN. Powierzchnia: 0,3031ha
10. „Radosna Dziesiątka" zrealizowany został na terenie Szkoły Podstawowej Nr 10
przy ul. Morcinka 31 w Jeleniej Górze w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego
2020 r. Nazwa projektu: "Radosna Dziesiątka". Zakres wykonanych prac: remont bieżni
lekkoatletycznej (zerwanie i zutylizowanie starej, wyeksploatowanej nawierzchni bieżni,
wykonanie nowej nawierzchni typu Sandwich, wymiana betonowych korytek odpływowych),
wybudowanie skoczni w dal, doposażenie istniejącego placu zabaw, montaż 5 urządzeń
zabawowych, wykonanie nawierzchni bezpiecznej na całej powierzchni placu zabaw,
wykonanie czterech stacji do street workoutu, wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod
urządzeniami do workoutu, montaż wspólnego ogrodzenia dla placu zabaw, placu do street
workoutu oraz placu do gry w tenisa stołowego; wybudowanie placu do gry w szachy,
renowacja linii na istniejącym boisku asfaltowym do gry w kosza i siatkówki, montaż
dodatkowych 2 koszy z tablicami oraz 4 bramki do piłki nożnej. Wartość projektu:
471 120,00 PLN. Powierzchnia – 0,5325 ha
11. „Mikołaj dzieciom” – projekt socjalny zorganizowany przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze skierowany był do 60 dzieci w wieku od 2 do 10 lat.
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dnia 04.12.2020 r. Realizacja działań odbyła się
w szczególnym czasie, czyli w okresie pandemii COVID-19. Mimo braku możliwości
zorganizowania zabawy mikołajkowej dla dzieci paczki dla nich zostały przygotowane
i wydane w obecności Mikołaja oraz Elfów w siedzibie MOPS w Jeleniej Górze. Koszt
upominków dla dzieci został pokryty ze środków własnych Miasta Jelenia Góra w wys.
4 000,00 zł oraz wsparcia sponsorów tj. Simet S.A. w Jeleniej Górze, który wsparł realizację
zadania kwotą 1 500,00 zł. Pomoc rzeczowa oraz gadżety promocyjne zostały przekazane
przez Jeronimo Martins Polska S.A. oraz lokalne firmy oraz przedsiębiorców tj.: Hurtownia
Owoców i Warzyw „Jelfrut” w Jeleniej Górze, ZORKA sp. z o.o. w Jeleniej Górze, Hotel
Gołębiewski w Karpaczu oraz hipermarket Auchan w Jeleniej Górze.
12. „Opłatek Maltański” – projekt socjalny został zorganizowany przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze we współpracy z Suwerennym Rycerskim
Zakonem Szpitalników św. Jana Jerozolimskiego Zwanym Rodyjskim i Maltańskim
w Polsce, po raz piąty w 2020 r., w okresie 15-18.12.2020 r. Działania adresowane były do 50
osób objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym osób samotnych
starszych i niepełnosprawnych. Celem uroczystości jest podtrzymanie tradycji wigilijnej,
integracja uczestników, a przede wszystkim sprawienie im radości. Spotkanie ma szczególne
znaczenie dla seniorów, osób niepełnosprawnych i/lub samotnych, które poprzez podjęte
działania mają możliwość odczucia rodzinnej atmosfery Świąt Bożego Narodzenia.
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Osoby te otrzymują wsparcie rzeczowe przygotowane przez pracowników socjalnych
Ośrodka Pomocy Społecznej, które zakupione jest dzięki wsparciu Miasta Jelenia Góra oraz
darczyńców. W 2020 r. wydarzenie miało szczególny wymiar z uwagi na okres pandemii
COVID-19 i środki wobec niej podjęte, które negatywnie wpływają na codzienne
funkcjonowanie osób będących w trudnej sytuacji społecznej. Izolacja i samotność
są predykatorami wielu schorzeń somatycznych i silnymi czynnikami ryzyka zagrażającymi
życiu. Zatem właśnie w tym okresie wskazane osoby należało otoczyć szczególną troską
i wsparciem. Projekt „Opłatek Maltański” został częściowo sfinansowana ze środków
własnych Miasta w wys. 3 000,00 zł. Pozostałe koszty zostały pokryte z wkładu finansowego
SRZSŚJJzRiM w ramach ogólnopolskiej akcji charytatywnej oraz Koła Jeleniogórskiego
Klubu Rotary w wys. 1 000,00 zł. Produkty spożywcze do paczek żywnościowych zostały
przekazane przez Jeronimo Martins Polska S.A., Hotel Gołębiewski w Karpaczu, Pałac
Staniszów, Sopp Polska oraz Polomarket Sp. z o.o. Pomoc w zakresie dostarczenia paczek
do miejsca zamieszkania beneficjentów możliwa była dzięki wsparciu Straży Miejskiej
w Jeleniej Górze.
13. „Wielka Paka dla Dzieciaka” - dwunasta edycja akcji zorganizowana przy
współpracy z Bursą Szkolną nr 1. Dzięki zaangażowaniu pedagogów i młodzieży z Bursy
oraz jeleniogórskich szkół Św. Mikołaj trafił po raz kolejny do domów najbardziej
potrzebujących dzieci wskazanych przez pracowników socjalnych i obdarował je prezentami.
W 2020 r. w ten sposób obdarowanych zostało 39 dzieci.
14. „ZIMA 2019/20” i „ZIMA 2020/21”. Pracownicy socjalni w okresie zimowym,
wspólnie ze Strażą Miejską i Policją cyklicznie patrolują miejsca, w których mogą przebywać
osoby bezdomne, takie jak przystanki, pustostany, ogródki działkowe, węzły ciepłownicze.
Informują o możliwości skorzystania ze schronienia w schronisku, noclegowni i ogrzewalni,
a także udzielają niezbędnej pomocy w tym zakresie. Jak co roku realizowany program
koordynowany był przez MOPS we współpracy z Komendą Miejską Policji, Strażą Miejską,
Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej, Pogotowiem Ratunkowym,
Strażą Ochrony Kolei oraz Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta-Koło
Jeleniogórskie.

IV.

Podsumowanie i plan realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Jelenia Góra na lata 2015-2023 w następnym okresie sprawozdawczym

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosił konkursy w ramach Osi
priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja
zdegradowanych obszarów, w tym 6.3 A, 6.3 B i 6.3 C. W latach 2016-2017, ze względu
na ograniczoną alokację środków europejskich przeznaczonych dla 18 gmin Aglomeracji
Jeleniogórskiej, nie wszyscy beneficjenci ubiegający się o dofinansowanie otrzymali je.
W 2018 r. beneficjenci rozpoczęli realizację projektów ujętych na liście podstawowych
projektów rewitalizacyjnych (lista A) - projekty te realizowane były w wyznaczonych
w Lokalnym Programie Rewitalizacji obszarach rewitalizacji (obszar I - Jelenia Góra Centrum i obszar II - Cieplice - Sobieszów) oraz projektów umieszczonych na liście
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pozostałych projektów rewitalizacyjnych (lista B). W kolejnych latach Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego nie ogłosił ponownie naborów w ramach Osi priorytetowej 6
Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów,
w tym 6.3 A, 6.3 B i 6.3 C.
W roku 2020 zakończono realizację wszystkich zadań, które otrzymały dofinansowanie
w ramach listy A oraz listy B. Jedynym zadaniem, które zostanie zakończone w 2021 r. jest
przebudowa al. Wojska Polskiego. Drugi etap przebudowy alei będzie wykonany w kolejnych
latach.
W najbliższych latach, na obszarze rewitalizacji, realizowane będą zadania miękkie,
inwestycyjne i inne, np. w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego, projektów
edukacyjnych i innych inicjatyw.

Sporządziła:
Paulina Hanusz
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