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Protokół 

z XIII Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego, 

która odbyła się w dniu 2 grudnia 2015 roku, o godz. 10
00

 

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze 

Ad.1. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego Eugeniusz Kleśta otworzył XIII Sesję Rady 

Powiatu Jeleniogórskiego. Przywitał radnych, Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego oraz  

dyrektorów jednostek i wydziałów. Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady  

stwierdził, że w Sesji uczestniczy 19 radnych i Rada posiada zdolność uchwałodawczą 

wymaganą art. 13 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym. Posiedzenie jest prawomocne i 

Rada może podejmować prawomocne decyzje. Obsługę prawną Sesji zapewnił radca prawny 

Olaf Pelzer. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.2. 

Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Klesta przedstawił porządek obrad XIII  Sesji Rady 

Powiatu Jeleniogórskiego, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Następnie poinformował, że wprowadził autopoprawkę do porządku obrad, która wynika z 

wniosku Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość w sprawie rozszerzenia składu Komisji 

Rewizyjnej o członka  tego Klubu. Wobec powyższego przedłożony został radnym w dniu  

Sesji nowy porządek obrad XIII Sesja Rady Powiatu, w którym punkt 7 otrzymał brzmienie: 

„7. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej”.  

Przewodniczący Rady spytał czy są inne wnioski do porządku obrad. 

Obrady opuściła Starosta Jeleniogórski Anna Konieczyńska. 

 

Nie przedstawiono innych wniosków. Przewodniczący Rady Powiatu E. Kleśta poddał pod 

głosowanie  zmieniony  porządek obrad. Przewodniczący Rady Powiatu E. Kleśta stwierdził, 

że  zmieniony porządek obrad przyjęto jednogłośnie – 18 głosów „za”. 

Porządek  obrad po autopoprawce Przewodniczącego Rady: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-

Wychowawczych w Szklarskiej Porębie oraz zamiaru likwidacji Młodzieżowego 

Ośrodka Socjoterapii w Szklarskiej Porębie. 

4. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Programu i form 

współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami w 2016 roku. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Jeleniogórskiego na rok 2016. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2015 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej. 

8. Zatwierdzenie protokołu z XI Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego. 

9. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym. 

10. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji z działalności 

międzysesyjnej. 

11. Interpelacje i zapytania. 

12. Oświadczenia radnych. 

13. Sprawy różne. 

14. Zamknięcie Sesji. 
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Ad.3. 
Przewodniczący Rady Powiatu E. Kleśta przystąpił do realizacji punktu porządku obrad 

dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-

Wychowawczych w Szklarskiej Porębie oraz zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka 

Socjoterapii w Szklarskiej Porębie, którą przedstawiła Pani Lidia Zaborska, dyrektor 

Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego. 

Na obrady powróciła Starosta Jeleniogórski Anna Konieczyńska. 

 

Radny Julian Lachowicz, korzystając z obecności dyrektora Zespołu Placówek 

Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie,  Jarosława Grabowskiego, zwrócił 

się do niego o przedstawienie planów dotyczących funkcjonowania tej placówki na najbliższy 

okres, szczególnie dotyczących bazy oraz zaplecza. 

 

Dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie, 

Jarosław Grabowski, poinformował radnych, że istniejący ośrodek posiada bardzo rozległą 

bazę, są tam trzy budynki i bardzo dobrze zagospodarowana szkoła (podstawowa, gimnazjum 

i zawodowa). Wychowankowie kształcą się w kierunkach zawodowych (murarz, tynkarz, 

kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie) na dość dobrym 

poziomie, odzwierciedla to szczególnie wysoka zdawalność egzaminów praktycznych. 

Stwierdził, że łączenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (MOS) z Młodzieżowym 

Ośrodkiem Wychowawczym (MOW) jest zadaniem bardzo trudnym do realizacji, ponieważ 

do tych ośrodków uczęszczają zarówno dzieci i młodzież, które dopiero stykają się z 

niedostosowaniem do środowiska i życia w społeczeństwie jak i ta po wyrokach sądowych. 

Utrzymanie jednego ośrodka wychowawczego jest zasadne, gdyż pozwoli na rozwinięcie 

kształcenia i wychowania tych dzieci w sposób umożliwiający pełniejsze przygotowanie ich 

do życia dorosłego. Jednocześnie gdy zaistnieje taka możliwość to  zostanie  otworzona  tzw. 

szkoła readaptacji zawodowej, do której można przyjmować dzieci i młodzież z zewnątrz i 

kształcić je na bazie Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych.  Na zakończenie 

dyrektor J. Grabowski poinformował, że wiele zależy również od woli radnych Rady Powiatu. 

Zaproponował zorganizowanie Sesji wyjazdowej do Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-

Wychowawczych w Szklarskiej Poręby, co umożliwiłoby bliższe przyjrzenie się 

funkcjonowaniu tej placówki i zapoznanie się z całą bazą tego ośrodka. Poinformował 

również, że obecnie nie odnotowuje się już żadnych sytuacji drastycznych powodowanych 

przez wychowanków  jak i tych zagrażających  środowisku zewnętrznemu. 

 

Przewodniczący Rady E. Kleśta podziękował dyrektorowi J. Grabowskiemu za zaproszenie 

radnych. 

 

Radny Jarosław Kotliński zwrócił się do skarbnik Powiatu z zapytaniem, jakie są 

przewidywane skutki finansowe związane z podejmowaną uchwałą, ponieważ w momencie 

likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii pozostają tam dzieci,  które muszą w 

konsekwencji zostać umieszczone gdzieś indziej.  Zapytał również o liczbę dzieci obecnie 

znajdujących się w tej placówce z terenu powiatu jeleniogórskiego i ile będzie kosztowało 

przeniesienie ich do innych powiatów przy realizacji tego zadania? 

 

Skarbnik Powiatu poinformowała radnych, że w palcówce tej w znacznej większości znajdują 

się podopieczni z terenu całej Polski. W tym przypadku  rejonizacja nie obowiązuje. Główną 

zaletą  funkcjonowania tej jednostki w naszych strukturach,  jest m.in. to, że daje ona 

zatrudnienie mieszkańcom z naszego powiatu.  
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W uzupełnieniu  dyrektor Wydziału Oświaty i Zdrowia, Lidia Zaborska stwierdziła, że nie 

jest to system opieki socjalnej, w tej jednostce obowiązuje działanie w ramach subwencji 

oświatowej, więc Powiat nie przekazuje środków pieniężnych na wychowanka. 

 

Radny Mirosław Górecki nie ukrywał niezadowolenia z powodu tego, że osoby 

odpowiedzialne za realizację uchwały o likwidacji nie dokonały tego w obowiązujących 

terminach. Dodał, że nie znajomość przepisów szkodzi i nie można również tłumaczyć się 

tym, że wysłany końcem lutego dokument trafił do Kuratorium Oświaty dopiero w marcu. 

Przedłożył zapytanie do Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego odnośnie podania przyczyn nie  

zrealizowania Uchwały Nr V/24/2015  Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 26 lutego 

2015r. oraz  strat jakie poniósł Powiat prowadząc MOS w okresie od września do grudnia 

2015r., także kto ze składu Zarządu Powiatu był odpowiedzialny za realizację uchwały. 

Zapytanie  stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta Jeleniogórski Anna Konieczyńska poinformowała radnych, że w czerwcu br.   

Wydział Oświaty i Zdrowia przeprowadził kontrolę w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii 

w Szklarskiej Porębie. Kontrola ta wykazała, że sposób prowadzenia placówki wygenerował 

w tym roku dodatkowe koszty,  około 200.000 zł. Zarząd Powiatu dzięki odwołaniu 

poprzedniego  dyrektora tej jednostki i powołaniu w jego miejsce p.o.  J. Grabowskiego 

spowodował ograniczenie zbędnych wydatków co skutkowało  tym, że obecnie nie ma 

żadnych dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem tego Ośrodka. Pełniący obowiązki 

dyrektora uzyskał wręcz oszczędności.  

 

Dyrektor J. Grabowski poinformował radnych, że oszczędności te powstały w momencie gdy 

kadra zaprzestała korzystania z nagminnych zwolnień lekarskich. Sukcesywne łączenie grup 

spowodowało oszczędność  w funduszu płac w kwocie około  60.000 zł. Kwota ta zostanie 

przeznaczona na zapewnienie podstawowych potrzeb związanych z właściwym 

funkcjonowaniem tej jednostki min. kanalizacją kuchni, wymianą rynny itp. zadań. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu E. Kleśta zwrócił się z pytaniem do dyrektor L. Zaborskiej, 

czy odpowiedź na zapytanie radnego M. Góreckiego zostanie udzielana w formie pisemnej, 

czy ustnej. 

 

Lidia Zaborska, dyrektor Wydziału Oświaty i Zdrowia stwierdziła, że  jej błąd polegał na  nie 

zbyt precyzyjnym zinterpretowaniu zmienionych przepisów prawa oświatowego, zresztą tak 

bardzo często zmienianego, niemal z dnia na dzień. Stwierdziła, że Powiat nie poniósł z tego 

tytułu żadnych konsekwencji, w tym  finansowych. Środki  finansowe przekazywane są na 

wszystkie jednostki - placówki oświatowe i obliczenie wielkości kosztów poniesionych tylko 

na   Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Szklarskiej Porębie jest zdecydowanie utrudnione. 

 

Wicestarosta P. Kwiatkowski stwierdził, że rozumie doskonale intencje wystąpienie radnego 

M. Góreckiego dlatego też oznajmił, że należałoby uruchomić w tej kwestii znaczne 

narzędzia analityczne,  aby wyjaśnić, ile ewentualnie można było zaoszczędzić, czy też 

ponieść mniejszy koszt, gdyby ten mechanizm został zastosowany w takim trybie jaki był 

wcześniej zainicjonowany. Wicestarosta nie starał się  usprawiedliwiać Zarządu Powiatu z 

wszelkich działań w tej kwestii, gdyż jak sam stwierdził,  Zarząd  funkcjonował na tamtym 

etapie w silnym niedoczasie a inicjatywę podjął w warunkach, jak gdyby z tygodnia na 

tydzień. Mała liczba wychowanków w porównaniu z wysokimi kosztami na utrzymanie 

placówki przemówiły silnymi argumentami w kierunku podjęcia tego typu decyzji. 

Wicestarosta zwrócił uwagę radnym na sprawę funkcjonowania zarówno Młodzieżowego 
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Ośrodka Socjoterapii jak również Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej 

Porębie przez optykę bardzo istotnego problemu jaki został przywrócony na funkcjonowanie 

samorządu. Przywrócono bardzo istotny element ryzyka sprowadzający się do tego, że 

przepływ wychowanków pomiędzy skierowaniem ich z Ośrodka Rozwoju Edukacji do 

jednostki, która prowadzi daną działalność jest niemierzalny w przeciwieństwie do sytuacji, 

którą Zarząd jest w stanie ogarnąć w szkolnictwie w jednostkach powiatowych, gdzie na 

etapie określonego naboru sytuacje stają się jasne, mierzalne i do wyliczenia w omawianej 

sytuacji. Zarząd Powiatu poddany jest ryzyku, które przerzucono na samorząd. Na 

zakończenie wystąpienia stwierdził, że bez wątpienia w ciągu kilku nadchodzących tygodni 

przed Zarządem Powiatu staną zadania do określenia, jak dokonać głębokich analiz w 

warunkach bardzo silnych ograniczeń  prawnych, jak przebudować funkcjonowanie 

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego by 

zabezpieczyć funkcjonowanie ich na bazie efektywnej działalności o charakterze zarówno 

wychowawczym jak i zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym.   

 

Radny M. Górecki stwierdził, że nie zgadza się z wypowiedzią Wicestarosty, gdyż uważa  

nadal, że zgodnie  z zapisem § 2 uchwały Nr V/24/2015 Rady Powiatu Jeleniogórskiego, to 

Zarząd Powiatu odpowiada za realizację podjętej uchwały a odpowiedzialną osobą za sprawy 

oświaty z ramienia Zarządu jest Wicestarosta P. Kwiatkowski. Na zakończenie radny 

stwierdził, że troszczy się o wątły budżet Powiatu Jeleniogórskiego i  uważa, że źle się stało, 

że  uchwała nie została zrealizowana, ponieważ spowodowało to znaczne straty w finansach 

Powiatu. 

 

Przewodniczący Rady E. Kleśta, zwrócił się do Zarządu Powiatu o dopełnienie prośby 

radnego M. Góreckiego odnośnie informacji w sprawie wielkości strat finansowych, które 

powstały na skutek nie podjęcia wymienionej uchwały oraz by przygotowaną informację 

przekazać do Biura Rady celem przesłania jej  radnemu. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury, radny Bogdan Kamiński oznajmił, że Komisja 

pozytywnie  zaopiniowała projekt niniejszej uchwały. 

 

Przewodniczący Rady E. Kleśta poddał pod głosowanie treść uchwały Nr XIII/72/2015  

w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej 

Porębie oraz zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Szklarskiej Porębie. 

W głosowaniu brało udział 19 radnych. 

Wynik głosowania: 

za    -  19 osób, 

przeciw   -    0 osób,  

wstrzymało się  -    0 osób. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 4.  
Przewodniczący Rady E. Kleśta w kolejnym punkcie porządku obrad dotyczącym podjęcia 

uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Programu i form współpracy Powiatu 

Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2016 roku, głos 

oddał Włodzimierzowi Słodkiewiczowi z-cy dyrektora Wydziału Organizacyjnego, który 

przedstawił i omówił zakres zmiany w przedmiotowej uchwale. 
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Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, radna Wiesława Bąk,  poinformowała o pozytywnej 

opinii Komisji dotyczącej projektu przedmiotowej uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej, radny Mirosław Górecki poinformował, że Komisja 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury, radny Bogdan Kamiński oznajmił, że Komisja 

pozytywnie  zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Turystyki i Promocji Powiatu, radny Grzegorz Truchanowicz 

poinformował, że Komisja zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały pozytywnie.  

 

Przewodniczący Komisji Współpracy Zagranicznej i Partnerstwa, radny Jacek Włodyga 

poinformował, że Komisja również zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały pozytywnie.  

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku 

Publicznego,  radny Grzegorz Rybarczyk poinformował, że Komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Programu i form 

współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

w 2016 roku. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, radny 

Leszek Supierz poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej 

uchwały.  

 

Przewodniczący Rady E. Kleśta poddał pod głosowanie treść uchwały Nr XIII/73/2015 

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Programu i form współpracy Powiatu 

Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2016 roku. 

W głosowaniu brało udział 19 radnych. 

Wynik głosowania: 

za    - 19 osób, 

przeciw   -   0 osób,  

wstrzymało się  -   0 osób. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5. 
Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do  Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej 

Wiesławy Bąk o przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia  planu pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Jeleniogórskiego na rok 2016. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej W. Bąk odczytała i omówiła plan pracy Komisji na 2016 

rok. 

 

Przewodniczący Rady E. Kleśta poddał pod głosowanie treść uchwały  

Nr XIII/74/2015 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Jeleniogórskiego na rok 2016. 

W głosowaniu brało udział 19 radnych. 

Wynik głosowania: 

za    - 19 osób, 
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przeciw   -   0 osób,  

wstrzymało się  -   0 osób.  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Obrady opuścili radny Jacek Włodyga i  radny Jerzy Pokój. 

 

Ad. 6.  
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2015 rok 

przedstawiła G. Bojęć, skarbnik Powiatu.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej, radny M. Górecki  poinformował, że Komisja 

pozytywnie zaopiniowała zmiany w budżecie Powiatu.   

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku 

Publicznego, radny G. Rybarczyk poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały odnośnie zmian w budżecie. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury, radny B. Kamiński oznajmił, że Komisja 

pozytywnie  zaopiniowała projekt niniejszej uchwały. 

 

Przewodniczący Rady E. Kleśta poddał pod głosowanie treść uchwały Nr XIII/75/2015  

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2015 rok. 

W głosowaniu brało udział 17 radnych. 

Wynik głosowania: 

za    - 17 osób, 

przeciw   -   0 osób,  

wstrzymało się  -   0 osób. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała ta stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 7. 

Przewodniczący Rady Powiatu  E. Kleśta, przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian  

w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej. Poinformował radnych, o zgłoszeniu radnego 

Juliana Lachowicza na członka Komisji Rewizyjnej  przez Klub Radnych Prawo i 

Sprawiedliwość  pismem  z dnia 30.11.2015 r. skierowanym  do Przewodniczącego Rady 

Powiatu.  Na obrady powrócił radny J. Włodyga. 

 

Radny J. Lachowicz wyraził zgodę na udział w pracach  Komisji Rewizyjnej i pozostania jej 

członkiem. 

 

Przewodniczący Rady E. Kleśta poddał pod głosowanie treść uchwały Nr XIII/76/2015 w 

sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej. 

W głosowaniu brało udział 18 radnych. 

Wynik głosowania: 

za    - 18 osób, 

przeciw   -   0 osób,  

wstrzymało się  -   0 osób. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała ta stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
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Ad. 8. 

Przewodniczący Rady Powiatu  E. Kleśta poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołu  

z obrad XI  Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego. 

W głosowaniu brało udział 18 radnych,  

Wynik głosowania: 

za    - 17 osób, 

przeciw   -   0 osób, 

wstrzymało się  -   1 osoba. 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że protokół z obrad XI Sesji został zatwierdzony 

17 głosami „za” przy  1 głosie „wstrzymującym się.”. 

 

Ad. 9. 

Starosta Jeleniogórski Anna Konieczyńska  przedstawiła sprawozdanie z prac Zarządu 

Powiatu Jeleniogórskiego w okresie międzysesyjnym stanowiące załącznik nr 9 do 

niniejszego protokołu. Ponadto poinformowała Radę, że uczestniczyła w: uroczystych 

obchodach „Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej”, które odbyły się w 

Starym Teatrze w Bolesławcu; Konwencie Powiatów Województwa Dolnośląskiego, 

zorganizowanym w siedzibie Starostwa Powiatu Wrocławskiego; uroczystościach z okazji 

Narodowego Święta Niepodległości w Jeleniej Górze; konferencji „Energetyka dla Regionu” 

w Karpaczu; Konwencie Powiatów Województwa Dolnośląskiego - IX Zgromadzenie 

Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego w Sycowie; posiedzeniu Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Jeleniej Góry i Powiatu Jeleniogórskiego w Urzędzie  

Miasta w Jeleniej Górze. 

   

Ad. 10. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego Eugeniusz Kleśta poinformował, że w 

okresie międzysesyjnym zajmował się bieżącymi sprawami związanymi z organizacją prac 

Rady w tym dzisiejszej Sesji.  

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, radna W. Bąk poinformowała, że odbyły się dwa 

posiedzenie Komisji poświęcone sprawom omawiania wyników z  kontroli w Domu Pomocy 

Społecznej „Junior” w Miłkowie, jak również tworzeniu planu pracy Komisji Rewizyjnej na 

rok 2016, a także zajmowała się sprawami  i tematami związanymi z obecną Sesją.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej, radny M. Górecki poinformował, że odbyły się dwa 

posiedzenie Komisji, w trakcie których zajmowano się opiniowaniem  uchwał na dzisiejszą 

Sesję oraz rozpatrzeniem pisma Rady Gminy Mysłakowice dotyczącego włączenia zadania – 

remont drogi powiatowej nr 2778D do projektu budżetu Powiatu na 2016 rok. Na posiedzeniu 

Komisji została przedstawiona przez dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych Krzysztofa 

Sobałę informacja o stanie dróg powiatowych w kontekście zabezpieczenia w budżecie 

Powiatu środków na remonty i zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2015/2016. 

 

Przewodniczący  Komisji Oświaty i Kultury, radny B. Kamiński poinformował, że odbyło się 

jedno posiedzenia Komisji, na którym omawiane były tematy związane z obradami dzisiejszej 

Sesji. Ponadto uczestniczył wspólnie z Członkami Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego P. 

Kwiatkowskim i A. Walczakiem w  dwóch spotkaniach: z Burmistrzem  Miasta Kowar w 

sprawie ewentualnego przejęcia od Powiatu Jeleniogórskiego - Liceum Ogólnokształcącego w 

Kowarach; Burmistrzem Miasta Piechowic w sprawie przejęcia od Powiatu Jeleniogórskiego 

- Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach. 
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Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku 

Publicznego, radny G. Rybarczyk poinformował, że odbyło się jedno  posiedzenie,  na którym 

omawiano tematy związane z obradami dzisiejszej Sesji. Ponadto uczestniczył w uroczystych 

obchodach   70-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach. 

Przewodniczący Komisji Turystyki i Promocji Powiatu, radny G. Truchanowicz 

poinformował, że odbyło się jedno posiedzenie Komisji poświęcone sprawom omawianym na 

dzisiejszej Sesji. Uczestniczył także w spotkaniu z przedstawicielami partnerskiego  Regionu 

Miast Aachen. 

 

Przewodniczący Komisji Współpracy Zagranicznej i Partnerstwa, radny J. Włodyga, 

poinformował, że odbyło się jedno posiedzenie Komisji poświęcone sprawom omawianym na 

dzisiejszej Sesji. Poinformował również o jego udziale w spotkaniu z delegacją z Aachen. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, radny 

L. Supierz poinformował, że odbyły się dwa posiedzenie Komisji poświęcone sprawom 

dzisiejszej Sesji.  

 

Ad. 11.  Interpelacje i zapytania 

Radny R. Mazur zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Oświaty i Zdrowia  Bogdana 

Kamińskiego z pytaniem dotyczącym wstępnych uzgodnień z burmistrzem Miasta 

Piechowice Witoldem Rudolfem w sprawie przejęcia od Powiatu Jeleniogórskiego 

prowadzenia Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach, tj. kiedy miałoby  

nastąpić to przejęcie, gdyż procedura wymaga podjęcia tzw. uchwał intencyjnych. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury B. Kamiński poinformował, że spotkanie było 

spotkaniem  „sondażowym”, na którym  Burmistrz Miasta Piechowic zapewnił o udzieleniu 

odpowiedzi w tej kwestii za około 2 tygodnie od odbytego spotkania. Na zakończenie 

stwierdził, że żadne decyzje ww. sprawie nie zapadły.  

 

Radny M. Górecki zwrócił się z pytaniem do Zarządu Powiatu odnośnie przejęcia przez 

Miasto Kowary od Powiatu Jeleniogórskiego Liceum Ogólnokształcącego w Kowarach,  tj. 

czy w obecnie Miasto Kowary zleciło Powiatowi prowadzenie tamtejszego Gimnazjum i czy 

w przypadku  odwrócenia tej sytuacji tj. prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego przez 

Gminę Kowary również zamierza się przekazać obiekt tej szkoły i działkę, na której ona 

znajduje się. 

 

Starosta Jeleniogórski A. Konieczyńska  poinformowała, że wstępne rozmowy zostały podjęte 

i  Powiat Jeleniogórski rozważa odsprzedanie  budynku wraz z działką. 

  

Ad. 12. Nie przedstawiono oświadczeń  radnych. 

 

Ad. 13. Sprawy różne.  

Radny J. Lachowicz kolejny raz zaprosił  radnych do Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie w 

dniu 5 grudnia br. na organizowany  „Dzień św. Mikołaja”. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu E. Kleśta zaznaczył, że od wielu, wielu  lat radni kolejnych 

kadencji Rady Powiatu aktywnie uczestniczą w tym wydarzeniu i dlatego zwraca się do 

radnych  aby solidarnie wspomogli ten szczytny cel.  Następnie Przewodniczący Rady   
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poinformował, że Sesja budżetowa przewidywana jest na dzień 29 grudnia 2015 r. o godz. 

9
00

. 

 

Wiceprzewodniczący Rady K. Wiśniewski zwrócił uwagę na problem przepływu 

dokumentacji z Wydziału Dróg Powiatowych do Komisji Rewizyjnej, szczególnie gdy  

założeniem przeniesienia tego wydziału z ul. Podchorążych na ul. Kochanowskiego m.in. 

miało być usprawnienie pracy i lepsza współpraca z Zarządem Powiatu. Zwrócił się o 

skoordynowanie działań w taki sposób, by uzyskanie terminowych informacji z Wydziału 

Dróg Powiatowych nie stanowiło  problemu. 

 

Radny M. Górecki jako członek Komisji Rewizyjnej oznajmił, że problemem  nie jest  forma 

organizacyjna, tylko czynnik ludzki wynikający z zatrudnionych tam pracowników. 

Pracownicy innych Wydziałów Starostwa Powiatowego potrafili przygotować pełną 

dokumentację i przekazać ją zespołowi kontrolnemu na czas,  tylko nie Wydział Dróg 

Powiatowych. Stąd jego interwencja  w tej kwestii u Wiceprzewodniczącego Rady. 

 

Na zakończenie Przewodniczący Rady E. Kleśta oznajmił, że jest to ostatnie posiedzenie Sesji 

Rady Powiatu przed  Świętami Bożego Narodzenia,  złożył wszystkim obecnym na sali 

zdrowych, spokojnych i  radosnych Świąt, podkreślając by nowe narodzone życie, które jest 

wyrazem Świąt Bożego Narodzenia dawało również nadzieje na to, że w życiu może być 

lepiej i by dawało ono tyle radości aby warto było o nie  zabiegać. Na zakończenie 

poinformował że życzenia przekazuje również wszystkim dyrektorom Wydziałów Starostwa 

Powiatowego, kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych oraz podległym im 

pracownikom.   

 

Ad. 14.   

Przewodniczący Rady Powiatu E. Klesta zamknął XIII Sesję Rady Powiatu Jeleniogórskiego 

o godz. 11
11

. 

 

 

                                 Przewodniczący Rady                 

                                         Eugeniusz Kleśta 
   

 
Protokołowały:                                   

Aleksandra Parkitna –Rokosz 

 

 

 

 

 

 

Spr. Ewa Gralik- Żmudzińska 

  


