
                                    Jelenia Góra, 2017-10-17 

 

BRP.0002.36.2017 

 

 

        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 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) zwołuję XXXVI Sesję Rady Powiatu 

Jeleniogórskiego na dzień 25 października 2017 r. (środa), 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o działalności Społecznej Straży 

Rybackiej Polskiego Związku Wędkarskiego – Zarząd Okręgu w Jeleniej Górze na terenie 

powiatu w 2016 roku. (druk nr XXXVI/1/2017) 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu o stanie środowiska na obszarze województwa dolnośląskiego 

w zakresie dotyczącym powiatu jeleniogórskiego. (druk nr XXXVI/2/2017) 

5. Informacja o zadaniach z zakresu ochrony środowiska realizowanych na terenie powiatu 

jeleniogórskiego w roku 2016. (druk nr XXXVI/3/2017) 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska powiatu 

jeleniogórskiego na lata 2012–2020 z perspektywą do roku 2024. (druk nr 

XXXVI/4/2017) 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w 

szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski za rok szkolny 

2016/2017. (druk nr XXXVI/5/2017) 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2018 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z 

drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku 

odstąpienia od jego usunięcia. (druk nr XXXVI/6/2017) 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji 

Statutowej Rady Powiatu Jeleniogórskiego. (druk nr XXXVI/7/2017) 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok. 

(druk nr XXXVI/8/2017) 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu i form współpracy Powiatu 

Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2018 roku. 

(druk nr XXXVI/10/2017) 

12. Informacja Starosty Jeleniogórskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu 

Jeleniogórskiego o wynikach analizy oświadczeń majątkowych. (druk nr XXXVI/9/2017) 

13. Zatwierdzenie protokołu z XXXV 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. 


