
Protokół 

z XII Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego,  

która odbyła się  w dniu 27 listopada 2015 roku o godz. 14
00  

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  

w Jeleniej Górze 

 

Ad.1.  

Przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego Jerzy Pokój otworzył XII Sesję Rady 

Powiatu Jeleniogórskiego i poinformował, że w Sesji uczestniczy 18 radnych. Lista obecności  

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Następnie poinformował, że zgodnie z art. 

15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym został zobowiązany do zwołania Sesji na 

przedłożony przez grupę 11 radnych wniosek (załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). Do 

wniosku dołączony został porządek obrad  i dwa projekty uchwał. Oznajmił, że z uwagi na 

głosowanie wniosku o odwołanie go z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu 

Jeleniogórskiego przekazuje prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Rady Krzysztofowi 

Wiśniewskiemu. Radny Leszek Supierz zanegował ustne wskazanie Wiceprzewodniczącego 

do prowadzenia Sesji a Wiceprzewodniczący Krzysztof Wiśniewskiego zakwestionował 

prowadzenie przez niego Sesji przy  obecności na sali obrad Przewodniczącego Rady -  

Jerzego Pokoja. Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Pokój upoważnił 

na piśmie Wiceprzewodniczącego Rady Krzysztofa Wiśniewskiego do prowadzenia obrad 

XII Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego.  Opinię prawną w tej kwestii i prawidłowość 

postępowania Przewodniczącego Rady Jerzego Pokoja przedstawił radnym radca prawny Olaf 

Pelzer, obecny na Sesji.  Pisemne upoważnienie  dla Wiceprzewodniczącego Krzysztofa 

Wiśniewskiego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

Prowadzenie obrad XII Sesji przejął Wiceprzewodniczący Rady  Powiatu Krzysztof 

Wiśniewski, który stwierdził prawomocność obrad Rady wymaganą art. 13 ust. 1 ustawy  

o samorządzie powiatowym.  

 

Ad.2. 

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Wiśniewski  odczytał  porządek obrad XII Sesji Rady 

Powiatu Jeleniogórskiego, po czym zwrócił się z pytaniem do radnych, czy są wnioski do 

przedstawionego porządku obrad. Wobec braku wniosków, poinformował, że Rada będzie 

obradowała według przedstawionego porządku obrad. Oznajmił, że niezmieniony porządek 

obrad nie wymaga głosowania, niemniej poddał go pod  głosowanie. 

W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Wynik głosowania: 

za    - 16 osób, 

przeciw   - 1 osoba, 

wstrzymało się  - 0 osób.   

Wiceprzewodniczący Rady K. Wiśniewski stwierdził, że porządek obrad został przyjęty. 

Porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.3.  

Wiceprzewodniczący Rady K. Wiśniewski przystąpił do realizacji punktu porządku obrad 

dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie odwołania radnego  Jerzego Pokoja z funkcji 

Przewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego, Wiceprzewodniczący oznajmił, że 

odwołanie Przewodniczącego Rady następuje na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu 

rady powiatu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego 

składu Rady, w głosowaniu tajnym. Przypomniał zapis § 47 ust. 2 Statutu Powiatu 

Jeleniogórskiego dotyczący definicji głosowanie bezwzględną większością głosów.  



 2 

Ad.3a 

Wiceprzewodniczący Rady K. Wiśniewski przystąpił do powołania Komisji Skrutacyjnej dla 

odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego. Zaproponował, aby w skład tej 

Komisji wchodziło 3 lub 4 radnych. Radni w drodze aklamacji przyjęli  propozycję 4 

osobowego składu Komisji Skrutacyjnej.  Wiceprzewodniczący stwierdził, że Komisja 

Skrutacyjna pracować będzie w składzie  4 osobowym. Zwrócił się do radnych o zgłaszanie 

kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. 

 

Radny Leszek Supierz zgłosił kandydaturę radnego  Jarosława Kotlińskiego. 

Radny Jarosław Kotliński wyraził zgodę na udział w pracach w Komisji Skrutacyjnej. 

 

Radny  Grzegorz Truchanowicz zgłosił kandydaturę radnego  Rafała Mazura. 

Radny Rafał Mazur wyraził zgodę na udział w pracach Komisji Skrutacyjnej. 

 

Radny  Mirosław Górecki zgłosił kandydaturę radnego  Sławomira Celta. 

Radny Sławomir Celt wyraził zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.  

 

Radny Krzysztof Wiśniewski zgłosił kandydaturę radnego Leszka Supierza. 

Radny Leszek Supierz wyraził zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.  

 

Wiceprzewodniczący Rady K. Wiśniewski poddał pod głosowanie zamknięcie listy, które 

Rada przyjęła jednogłośnie – 18 głosów „za”. Następnie poddał pod głosowanie skład 

Komisji Skrutacyjnej w osobach: 

- Jarosław Kotliński, 

- Rafał Mazur, 

- Sławomir Celt. 

- Leszek Supierz. 

Wiceprzewodniczący Rady K. Wiśniewski stwierdził, że  Rada jednogłośnie przyjęła 

zaproponowany skład osobowy Komisji Skrutacyjnej – 18 głosów „za”. 

Wiceprzewodniczący  Rady K. Wiśniewski ogłosił przerwę w celu ukonstytuowania się 

Komisji Skrutacyjnej i przygotowania kart do głosowania, poinformował również, że po 

przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przed przystąpieniem do głosowania objaśni 

sposób głosowania. 

PRZERWA 

 

Ad.3b. 

Wiceprzewodniczący Rady K. Wiśniewski wznowił obrady. Zwrócił się do  

Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, którym został radny Leszek Supierz, aby 

przedstawił tryb i zasady przeprowadzenia głosowania tajnego dla odwołania radnego Jerzego 

Pokoja z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego.   

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej L. Supierz objaśnił radnym zasady głosowania. 

Poinformował, że 18 sztuk kart do głosowania zostało opatrzonych okrągłą pieczęcią Rady 

Powiatu Jeleniogórskiego,  na karcie znajduje się następująco sformułowane pytanie: „czy 

jest Pani/Pan za odwołaniem radnego  Jerzego Pokoja z funkcji Przewodniczącego Rady 

Powiatu Jeleniogórskiego?”.  Poniżej pytania znajduje się tabela,  w której wymieniony jest 

pod liczba porządkową nr 1 - Jerzy Pokój, obok nazwiska są trzy kolumny: „za”, „przeciw”, 

„wstrzymuję się”. Radni głosują stawiając tylko jeden znak „X” przy nazwisku  w 

odpowiedniej kolumnie. Każdy radny ma prawo oddania tylko jednego głosu. Jeżeli głosu nie 

oddano wcale, bądź też znak „X” postawiono w więcej niż 1 rubryce, to głos jest nieważny. 
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Następnie zgodnie z listą obecności Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej będzie wyczytywał 

alfabetycznie nazwiska radnych i każdy z radnych będzie podchodził do urny w celu oddania 

głosu. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, Leszek Supierz  wyczytywał imiennie w 

kolejności alfabetycznej radnych i  kolejno wręczał  obecnym 18 radnym karty do 

głosowania. Radni podchodzili do urny, do której  wrzucali karty do głosowania. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Leszek Supierz  poinformował, że zakończono 

głosowanie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady K. Wiśniewski  ogłosił przerwę w celu podliczenia przez Komisję 

Skrutacyjną głosów i sporządzenia protokołu. 

 

PRZERWA 

 

Ad. 3c. 

Po przerwie Wiceprzewodniczący Rady Powiatu K. Wiśniewski poprosił  Przewodniczącego 

Komisji Skrutacyjnej o odczytanie protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, radny Leszek Supierz, odczytał treść protokołu 

Komisji Skrutacyjnej powołanej dla odwołania radnego Jerzego Pokoja z funkcji 

Przewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego  informując, że za odwołaniem radnego 

Jerzego Pokoja z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego, oddano 

następującą liczbę głosów: 11 głosów  „za”, 7 głosów „przeciw”, nie było głosów 

„wstrzymujących się”. W głosowaniu udział wzięło 18 radnych z 19 osobowego składu Rady 

Powiatu Jeleniogórskiego minimalna liczba głosów do dokonania odwołania z funkcji 

Przewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o 

samorządzie powiatowym wyniosła – 10 głosów. Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że 

radnego Jerzego Pokoja odwołano z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu 

Jeleniogórskiego.  

 

Wiceprzewodniczący Rady K. Wiśniewski odczytał treść uchwały Nr XII/70/2015 w sprawie 

odwołania radnego Jerzego Pokoja z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu 

Jeleniogórskiego i stwierdził, że nie wymaga ona głosowania, gdyż wynik przeprowadzonego 

głosowania tajnego zawarty jest w protokole Komisji Skrutacyjnej.  

Protokół Komisji Skrutacyjnej dla  odwołania radnego Jerzego Pokoja z funkcji 

Przewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego oraz karty do głosowania w zaklejonej i 

opieczętowanej  kopercie stanowią odpowiednio załącznik nr 5 i 6 do niniejszego protokołu. 

Uchwała w sprawie odwołania radnego  Jerzego Pokoja z funkcji Przewodniczącego Rady 

Powiatu Jeleniogórskiego wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 

protokołu.  

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu K. Wiśniewski podziękował dotychczasowemu 

Przewodniczącemu Rady Powiatu Jeleniogórskiego, radnemu Jerzemu Pokojowi za rok 

współpracy wyrażając nadzieję, iż czynnie włączy się on do końca kadencji w  prace Rady 

Powiatu Jeleniogórskiego dla dobra całego powiatu. 

 

Ad. 4.  

Wiceprzewodniczący Rady K. Wiśniewski przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku 

obrad dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu 

Jeleniogórskiego. Poinformował, że zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie 

powiatowym, Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego bezwzględną większością 

głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.  
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Ad. 4a. 

Następnie Wiceprzewodniczący K. Wiśniewski zarekomendował Wysokiej Radzie 

kandydaturę radnego Eugeniusza Kleśty na Przewodniczącego Rady Powiatu 

Jeleniogórskiego, podkreślając jego wieloletnią działalność na rzecz społeczności lokalnej  i 

jego zaangażowanie w sprawy istotne dla regionu. Powiedział, że radny Eugeniusz Kleśta to 

doświadczony samorządowiec, radny Sejmiku Województwa Jeleniogórskiego oraz radny 

czterech kadencji Rady Powiatu Jeleniogórskiego.  Dodał, że Pan Eugeniusz Kleśta cieszy się 

dużym zaufaniem społecznym, posiada wszelkie kompetencje i kwalifikacje do pełnienia  

zaszczytnej ale i odpowiedzialnej funkcji. Oznajmił, że będzie on dobrym organizatorem 

pracy Rady  i godnym Jej reprezentantem na zewnątrz. 

Wiceprzewodniczący Rady K. Wiśniewski zwrócił się z pytaniem do kandydata, radnego 

Eugeniusza Kleśty, czy wyraża zgodę na kandydowanie. 

Radny Eugeniusz Kleśta wyraził zgodę na kandydowanie. 

Wiceprzewodniczący Rady K. Wiśniewski spytał, czy jest kontrkandydat. 

Nikt spośród radnych nie zaproponował innego kandydata na Przewodniczącego Rady 

Powiatu Jeleniogórskiego.  

Wiceprzewodniczący Rady K. Wiśniewski poddał pod głosowanie zamkniecie listy 

kandydatów. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych ( 14 głosów –za). Nie głosowało - nie 

użyło przycisku do głosowania elektronicznego – 4 radnych.  

Radny E. Kleśta zasugerował, by w związku ze zmianą miejsca przez radnego Jerzego Pokoja 

przy stole obrad umożliwić mu głosowanie za pomocą systemu elektronicznego.  

Wiceprzewodniczący Rady K. Wiśniewski zarządził reasumpcję głosowania (w  tradycyjny 

sposób przez podniesienie ręki). W głosowaniu wzięło udział 18 radnych, z tego za 

zamknięciem listy  kandydatów głosowało 17 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 radny 

wstrzymał się od głosu. 

Wiceprzewodniczący Rady K. Wiśniewski stwierdził, że  na funkcję Przewodniczącego Rady 

Powiatu Jeleniogórskiego kandyduje radny Eugeniusz Kleśta. 

Obrady opuścił radny Andrzej Walczak. 

 

Ad. 4b.  

Radny J. Pokój zgłosił wniosek, aby wyłoniony wcześniej skład Komisji Skrutacyjnej 

pozostał niezmieniony.  

 

Wiceprzewodniczący Rady K. Wiśniewski poddał pod głosowanie wniosek radnego J. Pokoja 

w sprawie pozostawienia niezmienionego składu Komisji Skrutacyjnej wyłonionego dla 

odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego. Wiceprzewodniczący Rady K. 

Wiśniewski stwierdził, że Rada jednogłośnie ( 17 głosów „za”) przyjęła wniosek i Komisja 

Skrutacyjna dla wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego pracować będzie  

w składzie: Leszek Supierz - Przewodniczący, Rafał Mazur, Sławomir Celt, Jarosław 

Kotliński, po czym ogłosił przerwę celem przygotowania kart do głosowania.  
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Ad.4c  

Wiceprzewodniczący Rady K. Wiśniewski wznowił obrady. Zwrócił się do  

Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, radnego Leszka Supierza o przedstawienie trybu i 

zasad przeprowadzenia głosowania tajnego dla dokonania wyboru  Przewodniczącego Rady 

Powiatu Jeleniogórskiego.  Na obrady powrócił radny A. Walczak. 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej L. Supierz objaśnił radnym  zasady głosowania. 

Poinformował, że 18 sztuk kart do głosowania zostało opatrzonych okrągłą pieczęcią Rady 

Powiatu Jeleniogórskiego,  na karcie znajduje się następująco sformułowane pytanie: „czy 

jest Pani/Pan za wyborem radnego  Eugeniusza Kleśty na funkcję Przewodniczącego Rady 

Powiatu Jeleniogórskiego?”.  Poniżej pytania znajduje się tabela,  w której wymieniony jest 

pod liczba porządkową nr 1 – Eugeniusz Kleśta, obok nazwiska są trzy kolumny: „za”, 

„przeciw”, „wstrzymuję się”. Radni głosują stawiając tylko jeden znak „X” przy nazwisku  w 

odpowiedniej kolumnie. Każdy radny ma prawo oddania tylko jednego głosu. Jeżeli radny nie 

odda głosu, bądź też znak „X” postawi w więcej niż 1 rubryce, to głos taki jest nieważny. 

Następnie zgodnie z listą obecności Przewodniczący Komisji będzie wyczytywał 

alfabetycznie nazwiska radnych i każdy z radnych będzie podchodził do urny w celu oddania 

głosu. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, Leszek Supierz  wyczytywał imiennie w 

kolejności alfabetycznej radnych i  kolejno wręczał  obecnym 18 radnym karty do 

głosowania. Radni podchodzili do urny, do której  wrzucali karty do głosowania. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Leszek Supierz  poinformował, że zakończono 

głosowanie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady K. Wiśniewski  ogłosił przerwę w celu podliczenia przez Komisję 

Skrutacyjną głosów i sporządzenia protokołu. 

Ad. 4 d. 

Po przerwie Wiceprzewodniczący Rady Powiatu K. Wiśniewski poprosił  Przewodniczącego 

Komisji Skrutacyjnej o odczytanie protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, radny Leszek Supierz odczytał treść protokołu 

Komisji Skrutacyjnej powołanej dla dokonania wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu 

Jeleniogórskiego informując, że kandydat zgłoszony przez radnych  na Przewodniczącego 

Rady Powiatu, radny Eugeniusz Kleśta,  uzyskał następującą liczbę głosów: 12 głosów „za”, 

6 głosów „przeciw”, nie było głosów „wstrzymujących się”. W głosowaniu udział wzięło 18 

radnych z 19 osobowego składu Rady Powiatu Jeleniogórskiego, minimalna liczba głosów do 

dokonania ważnego wyboru  Przewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego zgodnie z 

art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym wyniosła – 10 głosów. Komisja Skrutacyjna 

stwierdziła, że na Przewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego wybrano radnego 

Eugeniusza Kleśtę.  

Obrady opuścił radny J. Pokój. 

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Wiśniewski odczytał  treść uchwały Nr XII/71/2015 w 

sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego, a następnie  

poinformował, że nie wymaga ona głosowania z uwagi na zawarty w protokole Komisji 

Skrutacyjnej wynik przeprowadzonego głosowania tajnego. 

Protokół Komisji Skrutacyjnej dla  dokonania wyboru  Przewodniczącego Rady Powiatu 

Jeleniogórskiego oraz karty do głosowania w zaklejonej i opieczętowanej  kopercie stanowią 

odpowiednio załącznik nr 8 i 9 do niniejszego protokołu. Uchwała w sprawie wyboru  



 6 

Przewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik 

nr 10 do niniejszego protokołu. 

Ad. 5 

Wiceprzewodniczący Rady K. Wiśniewski przekazał prowadzenie obrad XII Sesji Rady 

Powiatu Jeleniogórskiego Przewodniczącemu Rady Powiatu Jeleniogórskiego, radnemu 

Eugeniuszowi Kleście. 

  

Przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego, radny Eugeniusz Kleśta zwrócił się do 

Wysokiej Rady z podziękowaniami za okazane zaufanie i wybór jego osoby do pełnienia tej 

funkcji. Oznajmił, że kiedy padła propozycja jego kandydatury głęboko musiał się nad tym 

pochylić i zastanowić, bo zawsze miał w świadomości to, co wyniósł z pierwszych lat 

funkcjonowania samorządu. Dla niego samorząd, idea samorządności, jest czymś istotnym i 

ważnym. Szkoła jaką odebrał w latach 90-tych  kształtowała w tym zakresie jego charakter. 

Podkreślił, że to swoisty honor i  obowiązek dla Przewodniczącego Rady by Rada pracowała 

w jak najlepszych warunkach. Dziękując za wybór zapewnił, że będzie starał się aby Rada 

odzyskała swoją podmiotowość. Podkreślił, że podmiotowość Rady na tej sali nie tylko w tej 

kadencji, ale i  w poprzednich kadencjach była niekiedy stawiana w sprzeczności z nią. 

Zadeklarował, że na tej sali każdy radny będzie miał swobodne prawo do wypowiedzi, 

zadawania pytań, niewygodnych dla Zarządu, dla Przewodniczącego Rady,  po to by  wiedza 

radnego była pełna i by mógł w duchu własnego sumienia i spokoju podjąć decyzję taką, 

którą uważa za zasadną. Oznajmił, że będzie kierował się zasadą służby po to, ażeby stworzyć 

radnym jak najlepsze warunki do pracy. Stwierdził, że nie startuje z pełnym mandatem 

zaufania, gdyż 6 radnych głosowało przeciwko jego kandydaturze ale będzie chciał 

udowodnić, że zasługuje również na głosy tych radnych – oczywiście głosy pozytywne. 

Zaprosił do współpracy wszystkich radnych podkreślając, że jest otwarty i prosi o przyjęcie 

jego oferty, płynącej prosto z serca. Podsumowując zaznaczył, że mimo nieobecności już na 

sali obrad Pana Jerzego Pokoja w jego odczuciu ocena jego pracy jako  Przewodniczącego 

Rady  choć nie była zawsze pozytywna, to mimo tego chciałby Jerzemu Pokojowi 

podziękować na forum Rady za rok jego urzędowania. Stwierdził, że ta funkcja wymaga 

wielu wyzwań i  zdaje sobie sprawę, że Pan Jerzy Pokój przed takimi wyzwaniami też stawał, 

ale ocena Rady w dzisiejszym głosowaniu dała wyraz tej ocenie i przyjmuje ją z pokorą 

oddając się do dyspozycji radnych.  

 

Ad.6. 

Nie zgłoszono interpelacji i zapytań przez radnych. 

 

Ad.7. 

Nie przedstawiono oświadczeń przez radnych. 

 

 

 

Ad. 8. 

Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, radny Grzegorz Truchanowicz 

pogratulował radnemu Eugeniuszowi Kleście wyboru na Przewodniczącego Rady Powiatu 

Jeleniogórskiego. Oznajmił, że liczy na rzetelną, wspólną pracę na rzecz powiatu 

jeleniogórskiego i życzy powodzenia. 
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Radny Jerzy Lachowicz zwrócił się do radnych by jak co roku przy ich udziale   i wsparciu 

finansowym zorganizować „Mikołaja” dla 28 wychowanków w powiatowej placówce – w 

Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego E. Kleśta  poinformował radnych, że: 

 XIII Sesja Rady Powiatu Jeleniogórskiego, zgodnie z otrzymanym przez radnych 

zawiadomieniem wraz z materiałami na Sesję,  odbędzie się 2 grudnia 2015 roku,  

o godz. 10
00

; 

 w trakcie trwania Sesji do Rady Powiatu Jeleniogórskiego wpłynął wniosek grupy 

radnych o odwołanie Pani Anny Konieczyńskiej ze stanowiska Starosty 

Jeleniogórskiego. Przewodniczący Rady E. Kleśta oznajmił, że wstępnie 

przeanalizował ten wniosek pod względem formalno – prawnym. Przypomniał, że art. 

31 ustawy o samorządzie powiatowym określa procedury jakie muszą być zachowane 

dla tego typu wniosku. Wniosek został podpisany przez 6 radnych oraz zawiera w 

swej treści uzasadnienie. Zostanie on przekazany do zaopiniowania Komisji 

Rewizyjnej stosownie do dyspozycji ustawowej, a następnie trafi pod obrady Rady 

Powiatu. Wniosek ten stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 9. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego Eugeniusz Kleśta zamknął XII Sesję Rady 

Powiatu Jeleniogórskiego  o godz. 16
21

. 

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady    Przewodniczący Rady 

 

    Krzysztof Wiśniewski                   Eugeniusz Kleśta 

 

 
 

 

Protokołowała:                
Ewa Gralik - Żmudzińska 

 

                        

          

 

 

 

 

 

 

 

 


