
Jelenia Góra, 14.06.2017 r. 

BRP.0002.48.2017 

 

 Szanowni Państwo Radni 

 Rady Powiatu Jeleniogórskiego 

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 995 ze zm.) zwołuję XLVIII Sesję Rady Powiatu Jeleniogórskiego na dzień 
28 czerwca 2018 r. (czwartek), o godzinie 900 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego 
w Jeleniej Górze, przy ul. Kochanowskiego 10. 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie informacji o realizacji zadań ustawowych przez Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze w latach 2015-2017. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Powiatowego Planu 

Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2015-2018” za 2017 rok. (druk nr XLVIII/1/2018) 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Rocznego raportu o stanie realizacji 

Programu Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016 – 20202” za 2017 rok. (druk 

nr XLVIII/2/2018). 

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Domu Wczasów 

Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie (druk nr XLVIII/3/2018). 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu 

jeleniogórskiego (druk nr XLVIII/4/2018). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok 

(druk nr XLVIII/5/2018). 

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2017 rok (druk 

nr XLVIII/6/2018): 

a) przedstawienie przez Przewodniczącą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego sprawozdania 

finansowego Powiatu Jeleniogórskiego za rok 2017, sprawozdania rocznego 

z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2017 rok oraz informacji o stanie 

mienia Powiatu Jeleniogórskiego na dzień 31 grudnia 2017 roku; 

b) przedstawienie przez Przewodniczących Komisji Rady Powiatu opinii o sprawozdaniu 

rocznym z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2017 rok oraz opinii 

Komisji Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu o sprawozdaniu finansowym Powiatu 

Jeleniogórskiego za 2017 rok; 

c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego 

Powiatu Jeleniogórskiego za 2017 rok i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 

Jeleniogórskiego za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu 

Jeleniogórskiego; 

d) zapoznanie radnych z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd 

Powiatu Jeleniogórskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu 

Jeleniogórskiego za 2017 rok; 

e) stanowisko klubów radnych - dyskusja; 



f) głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 

Jeleniogórskiego za 2017 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 

Jeleniogórskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2017 rok (druk 

nr XLVIII/7/2018): 

a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu 

Powiatu Jeleniogórskiego; 

b) zapoznanie radnych z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Jeleniogórskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu 

Jeleniogórskiego za 2017 rok; 

c) stanowisko klubów radnych - dyskusja; 

d) głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 

Powiatu Jeleniogórskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego 

za 2017 rok. 

11. Zatwierdzenie protokołu z XLVII Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego. 

12. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym. 

13. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji z działalności 

międzysesyjnej. 

14. Interpelacje i zapytania. 

15. Oświadczenia radnych. 

16. Sprawy różne. 

17. Zamknięcie Sesji. 

 


