
                                    Jelenia Góra, 2017-01-23 

 

BRP.0002.28.2017 

 

 

ZAWIADOMIENIE 

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

 (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) zwołuję XXVIII Sesję Rady Powiatu 

Jeleniogórskiego na dzień 30 stycznia 2017 r. (poniedziałek), o godzinie 9
00

 w sali 

konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, przy ul. Kochanowskiego 10. 

 

Porządek  obrad: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie Starosty Jeleniogórskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku Miasta Jeleniej Góry i Powiatu Jeleniogórskiego w 2016 roku. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i 

specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 

oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektu  

p.n. „Poprawa bezpieczeństwa Kotliny Jeleniogórskiej oraz przygranicznych obszarów 

Gór Izerskich i Karkonoszy”. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektu  

pn. „Ożywienie Karkonoskich tradycji i rzemiosł” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa w Programie  

INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. 

7. Rozpatrzenie uchwał w sprawie: 

a) zmniejszenia mieszkańcom miejscowości Komarno, gmina Janowice Wielkie opłat za 

wydanie nowego dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy z powodu  zmian 

administracyjnych; 

b) zwolnienia mieszkańców miejscowości Komarno, gmina Janowice Wielkie z 

obowiązku uiszczania opłat związanych ze zmianami administracyjnymi. 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Jeleniogórskiego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2017 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej  

w roku 2016. 

11. Plany pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2017 rok oraz sprawozdań z ich 

działalności w roku 2016. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Starosty Jeleniogórskiego. 

a) powołanie komisji skrutacyjnej; 

b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wniosku grupy radnych o 

odwołanie z funkcji Starosty Jeleniogórskiego  radnej  Anny Konieczyńskiej; 

c) dyskusja; 

d) przeprowadzenie głosowania tajnego; 

e) stwierdzenie wyników głosowania. 

13. Zatwierdzenie protokołu z XXVII Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego. 

14. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym. 



15. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji z działalności 

międzysesyjnej. 

16. Interpelacje i zapytania. 

17. Oświadczenia radnych. 

18. Sprawy różne. 

19. Zamknięcie Sesji. 

 

  

 


