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Protokół 

z  XIV Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego, 

która odbyła się w dniu 29 grudnia 2015 roku, o godz. 9
00

 

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze 

Ad.1. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego Eugeniusz Kleśta otworzył XIV Sesję Rady 

Powiatu Jeleniogórskiego. Przewodniczący przywitał radnych w tym Starostę i pozostałych 

członków Zarządu oraz dyrektorów wydziałów. Na podstawie listy obecności 

Przewodniczący Rady  stwierdził, że w Sesji uczestniczy 18 radnych, zatem 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 E. Kleśta przedstawił porządek obrad XIV Sesji Rady Powiatu 

Jeleniogórskiego stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Następnie zgłosił swój 

wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 8 „Podjęcie uchwały w sprawie odwołania 

Starosty Jeleniogórskiego”. Uzasadnieniem dla jego wniosku były konsultacje  i opinie  części 

radnych Rady Powiatu Jeleniogórskiego w związku z działaniami jakie zostały podjęte przez 

Prokuraturę. Radnym wiadomym jest, że część z nich została już przesłuchana w kontekście  

zapisów zawartych w uzasadnieniu do  wniosku o odwołanie Starosty Jeleniogórskiego Anny 

Konieczyńskiej. Dodał, że dobrze byłoby, aby w atmosferze spokoju i bez zbędnych emocji 

został rozpatrzony wniosek o odwołanie Starosty.  Ustalił, że od strony formalnej Prokuratura 

ma 30 dni na wszczęcie lub odmowę wszczęcia postępowania w tym zakresie. Jak stwierdził  

termin ten pozwoli na określenie jasności tej  sytuacji i  czy zarzuty zawarte we wniosku  

z punktu oceny niezależnego organu są przesłanką do wszczęcia postępowania w tej sprawie, 

czy też nie. W związku z tym,  stawia pod rozwagę radnych wniosek aby ten punkt zdjąć  

z porządku obrad po wcześniejszym jego głosowaniu.  Następnie spytał, czy ktoś z Państwa 

radnych ma  inne propozycje w tym zakresie. 

 

Radca prawny O. Pelzer zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Rady o ogłoszenie  

10 minutowej przerwy  w związku z przedstawionym przez Przewodniczącego  Rady Powiatu 

wnioskiem. 

Radny Jerzy Pokój oznajmił, że również prosi o przerwę.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego Eugeniusz Kleśta ogłosił 10 minutową 

przerwę. 

 

Po przerwie Przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego E. Kleśta zwrócił się do radnych 

z pytaniem,  czy w sprawie zgłoszonego przez Przewodniczącego Rady wniosku ktoś  

z radnych chciałby zabrać głos. 

 

Radny Jerzy Pokój w imieniu radnych z Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej oraz 

radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej stwierdził, że zgłoszony na XII Sesji Rady Powiatu 

w dniu 27 listopada br. wniosek o odwołanie Starosty Jeleniogórskiego, który znalazł się  

w porządku obrad niniejszej XIV Sesji Rady Powiatu powinien być głosowany w dniu 

dzisiejszym. Dodał, że sprawa ta jest poważna nie tylko ze względu na wymogi  

i uwarunkowania prawne. Oznajmił, że „sprawa  prokuratury” jest osobną sprawą Pani 

Starosty Jeleniogórskiego, która została w tym piśmie – uzasadnieniu do wniosku o jej 
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odwołanie posądzona o rzeczy, które są z mocy prawa ścigane. Policja prowadzi już w tej 

sprawie czynności sprawdzające i przesłuchuje radnych wnioskodawców. Radny podkreślił, 

że jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Czym innym jest to czy Starosta nadal będzie 

pełniła funkcje Starosty, czy też nie, a czym innym dochodzenie prawdy w sądzie mające na 

celu obronę dobrego imienia Anny Konieczyńskiej. Radny podkreślił, że w normalnym 

świecie polityki, jeżeli się  kogoś odwołuje to pisze się wyłącznie o sprawach w kontekście 

utraty zaufania, a nie wyciąga się rzeczy nieprawdopodobne i nieudowodnione a mające być 

uzasadnieniem do  decyzji o  odwołaniu Starosty.  Stwierdził również, że nie dziwi go 

postępowanie Pani Anny Konieczyńskiej, gdyż  on postąpiłby podobnie. Wobec tego radni 

PO i SLD będą głosowali przeciwko złożonemu wnioskowi bo chcą dokładnego wyniku 

głosowania nad „byciem lub nie” Starosty Jeleniogórskiego  Pani Anny Konieczyńskiej. 

Konkludując – oczekują  głosowania na dzisiejszej Sesji nad uchwałą w sprawie odwołania 

Starosty Jeleniogórskiego. 

 

Przewodniczący Rady Eugeniusz Kleśta stwierdził, że nie jest to wycofanie wniosku. Jest to 

tylko kwestia przeniesienia tego punku porządku obrad na kolejną Sesję, w miesiącu styczniu 

2016 oku. Stwierdził, że nikt nie odbiera możliwości bronienia swoich praw  Pani Staroście 

Annie Konieczyńskiej,  bo ma do tego prawo według kodeksu karnego. Jednocześnie zwrócił 

radnym uwagę na dokument zasadniczy w tej sprawie, a mianowicie Prokuratura winna  

w ciągu 30 dni wszcząć postepowanie. Pewnym elementem jest to czy wniosek, który został 

sformułowany przez grupę 6 radnych w ocenie prokuratury jest podstawą do tego, czy to 

postepowanie wszcząć, czy też nie. W związku z powyższym Przewodniczący Rady oznajmił, 

że nie widzi przeciwskazań do tego aby Rada Powiatu, jeżeli taka decyzję podejmie na Sesji,  

zagłosowała nad zmianą porządku obrad aby rozpatrzenie wniosku o odwołanie Starosty 

nastąpiło na najbliższej Sesji w styczniu 2016 roku.  

 

Radny Jacek Włodyga w kwestii formalnej zwrócił się do Przewodniczącego Rady  

z pytaniem, czy oznacza to, że w ten sposób Rada wyznacza nowy termin dla rozpatrzenia 

wniosku o odwołanie Starosty? 

 

Przewodniczący Rady Powiatu E. Kleśta stwierdził, że termin kolejnej Sesji planowany jest 

na dzień 28 stycznia 2016 r., być może nastąpi to wcześniej i wówczas zostałby 

rozstrzygnięty wniosek grupy radnych, który zdjęty zostałby z porządku obrad dzisiejszej 

Sesji.  

 

Radny J. Włodyga stwierdził, że radni powinni głosować przedmiotowy wniosek na obecnej 

Sesji, gdyż to niczego i tak nie zmieni, kiedy będzie on głosowany. Zdaniem radnego nie ma 

absolutnie żadnego powodu i uzasadnienia aby odkładać głosowanie nad tak ważnym 

tematem . W związku z tym radny zaapelował do radnych by zakończyć ten temat, gdyż takie 

odwlekanie rodzi różnego rodzaju sytuacje, które będą powodowały i tworzyły nowe  

konfliktowe sytuacje, a w taki sposób nie można pracować.  

 

Radny B. Chodak stwierdził, że w swej dotychczasowej pracy w samorządzie spotyka się po 

raz pierwszy z taką praktyką, kiedy to organy ścigania wkraczają w opinie radnego. Zdaniem 

radnego jest to sytuacja porażająca i to właściwie oznacza koniec samorządu. Jeżeli zaczyna 

się używać środków prawnych do załatwiania spraw Powiatu to została przekroczona pewna 

granica i wymaga to trochę czasu, żeby radni mogli się z tym oswoić, gdyż jest to rzecz 

niezwykła i bezprecedensowa . Radny podkreślił, że szanuje prawo „pomówionej”, ale radni 

muszą też wiedzieć, że pełnią funkcję objętą ochroną prawną i wykonują obowiązki, które 

wynikają też z dobrej woli i nie można pozwolić na to, aby grupa radnych, która podpisała się 



3 

 

pod rzeczowym wnioskiem  była „targana” przez prokuraturę. W związku z tym radny 

oznajmił, że uważa sytuację tą za wymagającą głębokiej refleksji i dlatego popiera wniosek 

Przewodniczącego Rady Powiatu o zdjęcie tego puntu z porządku obrad dzisiejszej Sesji. 

Na obrady przybył radny M. Górecki. 

 

Starosta Jeleniogórski Anna Konieczyńska stwierdziła, że wszyscy radni obecni na sali są 

samorządowcami i nie zgadza się z wypowiedzią radnego B. Chodaka. W jej ocenie miała 

prawo złożyć zażalenie do prokuratury ponieważ  grupa radnych składając wniosek o jej 

odwołanie  znieważyła jej osobę, a ona ma prawo zwrócenia się do Prokuratury o rozpatrzenie 

przedstawionej we wniosku sytuacji, i to uczyniła. Podkreśliła również, że w uzasadnieniu 

tego wniosku podane są konkretne zarzuty karalne i w związku z tym, jako Starosta, została 

zmuszona do ustosunkowania się do nich. 

 

Przewodniczący Rady E. Kleśta poddał pod głosowanie przedstawiony przez niego wniosek  

o zdjęcie z porządku obrad punktu „8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Starosty 

Jeleniogórskiego”. W głosowaniu brało udział 19 radnych. Wynik głosowania: za -  10 osób, 

przeciw -    8 osób, wstrzymała się - 1 osoba. Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że 

wniosek został przyjęty 10 głosami „za”, przy 8 głosach „przeciwnych” i 1 głosie 

„wstrzymującym się”. Kolejne punkty porządku obrad uległy odpowiednio przesunięciu. 
Porządek obrad po zmianie: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych  

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku. 

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jeleniogórskiego na lata 

2016-2030. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2016 rok: 

a. odczytanie projektu uchwały budżetowej; 

b. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej; 

c. odczytanie opinii komisji właściwej ds. budżetu; 

d. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej; 

e. głosowanie projektu uchwały budżetowej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu Jeleniogórskiego na 2016 rok. 

8. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym. 

9. Przyjęcie protokołu  z obrad  XII i XIII Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego. 

10. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji z działalności 

międzysesyjnej. 

11. Interpelacje i zapytania. 

12. Oświadczenia radnych. 

13. Sprawy różne. 

14. Zamknięcie Sesji. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu E. Kleśta poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad 

XIV Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego. W głosowaniu brało udział 18 radnych. Wynik 

głosowania: za -  12 osób, przeciw - 3 osoby, wstrzymało się -  3 osoby. Przewodniczący 

Rady stwierdził, że porządek obrad został przyjęty 12 głosami „za”, przy 3 głosach 

„przeciwnych” i 3 głosach „wstrzymujących się”, 1 radny nie głosował. 

 

Ad.3.  

Przewodniczący Rady E. Kleśta przystąpił do realizacji punktu dotyczącego podjęcia uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego 
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Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2015 rok, którą przedstawiła i omówiła 

Jolanta Bagińska dyrektor Powiatowego Centrum Rodzinie w Jeleniej Górze.  

Obrady opuścił radny J. Pokój. 

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa  

i Porządku Publicznego, G. Rybarczyk poinformował o pozytywnej opinii Komisji dla 

przedmiotowej uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej, radny Mirosław Górecki  poinformował, że Komisja 

również pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Przewodniczący Rady E. Kleśta poddał pod głosowanie treść uchwały  

Nr XIV/77/2015 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku.  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 3 do niniejszego protokołu. 

Starosta Jeleniogórski A. Konieczyńska opuściła  obrady. 

 

Ad. 4.  
Skarbnik Powiatu Jeleniogórskiego, Grażyna Bojęć przedstawiła i omówiła projekt uchwały 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2015 rok. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej, radny Mirosław Górecki  poinformował, że Komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.  

Na obrady powrócił radny J. Pokój . 

 

Przewodniczący Rady E. Kleśta poddał pod głosowanie treść uchwały  

Nr XIV/78/2015 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2015 rok. 

W głosowaniu brało udział 18 radnych. Wynik głosowania: 

za    - 17 osób, 

przeciw   -   0 osób,  

wstrzymało się  -   1 osoba. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta  przy 17 głosach „za”  

i 1 głosie „wstrzymującym się ”. 

Uchwała ta stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego E. Kleśta  realizując kolejny punkt porządku 

obrad dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Jeleniogórskiego na lata 2016-2030, wskazał Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 

Jeleniogórskiego K. Wiśniewskiego do odczytania treści uchwały  Nr I/317/2015 Składu 

Orzekającego RIO  we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o projekcie 

uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jeleniogórskiego,  

przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2016. Kserokopia  uchwały 

RIO  stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Na obrady powróciła Starosta Jeleniogórski A. Konieczyńska. 
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Skarbnik Powiatu Grażyna Bojęć przedstawiła projekt uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2030. Podkreśliła,  

że przedstawiona uchwała jest kontynuacją aktualnej obecnej prognozy. Zwróciła uwagę, że 

nie są planowane żadne przedsięwzięcia wieloletnie przekraczające dany rok budżetowy. 

Termin spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań również nie ulega zmianie i zgodnie  

z tym, co było w wieloletniej prognozie na ten rok przewiduje się ich spłatę do 2030 roku. 

   

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, radna Wiesława Bąk poinformowała, że opinia Komisji  

dla przedmiotowego  projektu uchwały jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej, radny Mirosław Górecki  poinformował, że Komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa  

i Porządku Publicznego, radny G. Rybarczyk poinformował o pozytywnej opinii Komisji dla 

omawianej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jeleniogórskiego. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, radny 

Leszek Supierz poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego na lata 2016-2030. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury, radny Bogdan Kamiński poinformował,  

że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt przedmiotowej uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Turystyki i Promocji Powiatu, radny Grzegorz Truchanowicz 

poinformował, że opinia Komisji odnośnie omawianego projektu uchwały  również jest 

pozytywna. 

 

Przewodniczący Komisji Współpracy Zagranicznej i Partnerstwa, radny Jacek Włodyga 

stwierdził, że opinia Komisji dla projektu niniejszej uchwały jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady E. Kleśta poddał pod głosowanie treść uchwały  

Nr XIV/79/2015 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jeleniogórskiego na 

lata 2016-2030. W głosowaniu brało udział 19 radnych. Wynik głosowania: 

za    - 18 osób, 

przeciw   -   0 osób,  

wstrzymało się  -   1 osoba. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta  przy 18 głosach „za” 

 i 1 głosie „wstrzymującym się ”. 

Uchwała ta stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 6.  
Przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego E. Kleśta przystąpił do realizacji punktu 

porządku obrad dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie budżetu Powiatu Jeleniogórskiego 

na 2016 rok.  

Ad. 6 a. 

Zgodnie z zapisami § 6 uchwały nr XLVIII/280/10 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia  

24 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej  

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego Krzysztof Wiśniewski odczytał projekt 
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uchwały w sprawie budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2016 rok stanowiący załącznik nr 7 

do niniejszego protokołu. 

Ad.6 b. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego, radny Bogdan Kamiński odczytał 

uchwałę  Nr I/316/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we 

Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu 

Jeleniogórskiego projekcie  budżetu  powiatu jeleniogórskiego na 2016 rok, która stanowi 

załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.     

Ad.6 c. 

Przewodniczący Komisji Budżetowej, radny Mirosław Górecki przedstawił ostateczną opinię 

Komisji Budżetowej do projektu budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2016 rok, 

uwzględniającą opinie stałych Komisji Rady Powiatu Jeleniogórskiego, które nie przedłożyły 

uwag i wniosków do projektu budżetu Powiatu na 2016 rok (załączniki nr 9 -16). 

Ad.6 d. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego Eugeniusz Kleśta otworzył dyskusję nad 

projektem budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2016 rok, wskazując na zabranie głosu  

w pierwszej kolejności przez przedstawicieli Klubów Radnych. 

 

Radny Bogusław Chodak wystąpił w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwość. 

Stwierdził, że budżet Powiatu Jeleniogórskiego dotychczas nie dawał możliwości lokowania 

inwestycji wprost, do czego już zresztą się przyzwyczajono. Taka jest struktura dochodów,  

że  budowa jakiejkolwiek drogi czy mostu w powiecie  nie wynika wprost z budżetu i jest to 

wadą tworzenia budżetów powiatu a radnych przestało to już dziwić. Jednak jak sam 

stwierdził obecnie nastąpiła nowa sytuacja, w której zaistniało zagrożenie bytu struktur 

dochodów bo dochody, które są przedstawione w budżecie powiatu na 2016 rok  tak 

naprawdę wystarczają tylko na przetrwanie tego roku. Zdaniem radnego wynika to z tego,  

że  subwencja oświatowa którą Rada założyła nie będzie zrealizowana, w tym zakresie będzie 

Powiatowi brakować około 2,5 mln złotych. Przypomniał również, że została jeszcze do 

spłacenia pobrana  „akonto” subwencja oświatowa, której wielkości radni nie znają. Ale już te 

2,5 mln złotych, których Rada nie odnotuje w dochodach stawia Powiat w bardzo trudnej 

sytuacji. Z jednej strony należałoby powiedzieć, że ten budżet jest nierealny i należałoby go 

odrzucić bo się nie spina, a z drugiej strony dane na temat subwencji oświatowej pozyska się 

dopiero we wrześniu.  Radny stwierdził, że  jest to wyraźny sygnał na to, że Powiat 

Jeleniogórski czekają bardzo trudne czasy,  tym trudniejsze, że w Radzie wytworzyła się zła 

atmosfera i nieciekawa sytuacja, która jest wielką próbą charakterów i zarazem 

odpowiedzialności. Radny stwierdził, że dotychczas występował w roli opozycji, bo w takiej 

roli łatwiej jest mówić o tym, aby budżetu nie przyjąć czy też go skrytykować. W obecnej 

sytuacji, w której mówi się o stabilizacji w  funkcjonowaniu Powiatu,  jeśli nie znajdzie się 

wystarczającej  liczby dochodów trzeba będzie ciąć wydatki. Kwota znalezienia dodatkowych 

2,5 mln w wydatkach, w sytuacji Powiatu Jeleniogórskiego, jest przedsięwzięciem 

„piekielnie” trudnym i skomplikowanym. Na zakończenie radny poinformował, że w tej 

sytuacji Klubu PiS nie zobowiązał swoich radnych do określonego głosowania, Klub 

Radnych PiS pozostawił to głosowanie sumieniu każdego radnego. 

 

Przedstawiciel Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego Paweł Kwiatkowski 

oznajmił, że przed głosowaniem projektu uchwały budżetowej chciał dodać kilka wyjaśnień 

do wypowiedzi radnego B. Chodaka. Wicestarosta stwierdził, że z formalnego punktu 

widzenia Zarząd Powiatu powinien w takiej wersji opracować i przedstawić budżet, głównie 

bazując na kwestiach dotyczących wysokości subwencji oświatowej w ramach subwencji 

ogólnej a zarazem przekazanych danych od Ministra Finansów. Procedura ta zawsze tak 
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przebiega, że wstępne dane do projektu budżetu bazują na danych z systemu informacji 

oświatowej z  marca danego roku. Wicestarosta poinformował o tym, że w powiecie doszło 

do sytuacji takiej, iż  w okresie  od marca do września mijającego roku, który to będzie 

podstawą do naliczania subwencji, doszło do drastycznego zmniejszenia ilości wychowanków 

w Zespole Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Szklarskiej Porębie oraz  

w  Zespole Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie. 

Wicestarosta  stwierdził, że będzie to rodziło skutki takie, że oto pojawi się deficyt na 

poziomie około 2,6 mln złotych jeżeli utrzyma się ten współczynnik DI, który jest podstawą  

do przeliczenia wartości budżetowych subwencji w danym roku. W tej sytuacji różnica może 

wystąpić w wysokości około 100 tys. zł. A o tym decyduje i przelicza Ministerstwo Edukacji 

Narodowej,  parametry te pojawią się na początku lutego 2016 r. W związku z tym 

przedstawiony raport dla Rady Powiatu pojawi się również w tym czasie, po to aby wykonać 

określone kroki w tym zakresie. Wicestarosta zwrócił również uwagę radnym, że należałoby 

się również pochylić nad nowymi sposobami pozyskiwania środków na remonty dróg.  

Na zakończenie poinformował radnych, że Wojewoda Dolnośląski przekazał Powiatowi 

Jeleniogórskiemu drogę od Rozdroża Kowarskiego do Przełęczy Okraj.  

 

Radny Mirosław Górecki stwierdził, że podziela uwagi radnego B. Chodaka, że budżet jest 

bardzo trudny, a szczególną jego trudność stanowi oświata. Arkusze organizacyjne na nowy 

rok szkolny zawsze trzeba złożyć do organu prowadzącego do końca miesiąca kwietnia.  

W związku z tym radny nie kryje zdziwienia, że Wicestarosta mówi o tym, że szykuje się 

reorganizacja. To już było wiadomo w kwietniu, ilu statystycznych uczniów będzie od 

nowego roku szkolnego od września. Na chwilę obecną nie ma żadnego projektu 

przygotowanego odnośnie reorganizacji naszego powiatu. Mówiono o tym na ostatnim 

posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury, a Powiat Jeleniogórski stoi w miejscu. A nie ma się 

co  dziwić, że pieniążki idą za uczniem i stąd jest walka o każdego ucznia. A nasze jednostki 

są takie jakie są. W Kowarach jest problem z naborem do jednej klasy w Liceum 

Ogólnokształcącym. Oznajmił, że kilka lat temu próbował przez Ministerstwo Skarbu 

Państwa odzyskać budynek Liceum Ogólnokształcącego w Kowarach, gdzie mieściła się 

również Szkoła Podstawowa w Kowarach. Pomimo wielu starań nie udało się. A teraz 

budynek najprawdopodobniej zostanie przekazany Gminie Kowary, troszkę za późno. Radny 

stwierdził, że prawdziwym kamieniem u szyi jest strata około 2,6 mln i 2,7 mln złotych  

z niesłusznie pobranej subwencji oświatowej w 2010 i 2011 roku, której nikt nie dopilnował. 

W tym szczególnie  dyrektorów jednostek, którzy są odpowiedzialni za składanie informacji. 

Stwierdził, że można się pomylić o jednego lub kilku uczniów, ale niestety zawyżono ich  

o dużo za dużo. Radny oznajmił, że jest to dowód nieudolności osób, które były w tym czasie 

za te sprawy odpowiedzialne, bo łącznie zawyżono  statystycznie tą liczbę o 623,905  

uczniów. Statystyka ta daje do myślenia na teraz i na  przyszłość. Należy bardziej te sprawy 

kontrolować, aby więcej nie doszło  do takich nadużyć jakie miały miejsca w roku 2010. 

 

Starosta Jeleniogórski A. Konieczyńska przypomniała, że samorządowcami są wszystkie 

osoby zgromadzone na sali i rozumie, że każda z tych osób  czuje na sobie odpowiedzialność 

za każde głosowanie i za każdy ruch będąc tutaj i reprezentując mieszkańców powiatu 

jeleniogórskiego, którzy zaufali radnym i ich wybrali. Stwierdziła również, że budżet Powiatu 

to jeden z najważniejszych dokumentów Powiatu i ma nadzieję,  że każdy z radnych 

doskonale zdaje sobie sprawę z jego wagi. Wie również, że w poprzednich latach, kiedy radni 

Prawa i Sprawiedliwości byli w opozycji to również głosowali nad tym dokumentem 

wstrzymując się od głosu. Jej zdaniem jeżeli  podjęła się  bycia radną by reprezentować 

mieszkańców to dokłada wszelkich starań aby zapoznać się z dokumentami, które otrzymała  
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i zgodnie z sumieniem oraz wiedzą głosuje. Ona nie wstrzymuje się  od głosu bo uważa,  

że jeśli by wstrzymała się tak, to znaczyłoby, że nie do końca wypełnia swoją rolę jako radna. 

 

Radny B. Chodak ad vocem stwierdził, że jest to dyskusja na temat budżetu a nie na temat 

oceny jaki pogląd wyraził on  jako Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość.  

 

Radny J. Pokój poprosił o merytoryczną dyskusję  lub o jej  zakończenie. Zdaniem radnego, 

Rada powinna skupić się nie na przeszłości, gdyż  ona niczego nie rozwiąże, raczej powinna 

Rada patrzeć jak szukać rozwiązań na przyszłość, tym bardziej mobilizując odpowiedzialne 

osoby do dalszych pozytywnych działań. Należy znaleźć takie wyjścia, które pozwolą na to, 

aby ten najpiękniejszy powiat w Polsce jakim jest powiat jeleniogórski mógł spokojnie dalej 

dobrze funkcjonować.   

 

Wicestarosta P. Kwiatkowski oznajmił, że nie do końca zgadza się wypowiedzią radnego  

M. Góreckiego, gdyż Zarząd Powiatu nie ma większego wpływu na to ilu jest kierowanych 

wychowanków do  Ośrodka Wychowawczego  i jak rodzice zadziałają w stosunku do 

Ośrodka Socjoterapii. Stwierdził, że po raz pierwszy nastąpił tak drastyczny spadek ilości 

wychowanków skierowanych do Młodzieżowego  Ośrodka Wychowawczego a co za tym 

idzie niestety również spadek subwencji. 

  

Radny J. Pokój po raz kolejny zwrócił się do Przewodniczącego Rady z wnioskiem 

formalnym  o zakończenie  dyskusji, która do niczego nie prowadzi. Dodał, że ponad 300 

powiatów w Polsce ma do zwrotu różnej wielkości pieniądze, a wynika to głównie   

niedoszacowania samorządów. Szukając rozwiązań nadarzyła się  sytuacja nieuregulowanej 

jednoznacznie „luki prawnej”,  z której samorządy skorzystały. 

 

Skarbnik Powiatu zgodziła się z wypowiedzią radnego J. Pokoja. Dodała, że te 2,5 mln zł, 

które są do zwrotu zostały skonsumowane w Powiecie, a z tego w dużej części były to  płace 

dla mieszkańców powiatu zatrudnionych w naszych jednostkach oświatowych. Zresztą  

w części finanse te wracały do budżetu Powiatu  jako udziały w podatkach.  Skarbnik Powiatu 

G. Bojęć, zwróciła szczególną uwagę  radnym  na to, że tymi pieniędzmi wspomagało się   

i finansowało szkoły w: Piechowicach, Kowarach, Szklarskiej Porębie oraz dwie Poradnie 

Psychologiczno-Pedagogiczne. 

 

Radny J. Kotliński oznajmił, że jego zdaniem za stratę kwoty w wysokości 2,5 mln  

w Powiecie  nikt nie poniósł odpowiedzialności i dlatego należy wskazać drogę urzędnikom, 

aby baczyli na to co robią „w  imieniu”. Odnosząc się do wypowiedzi radnego Mirosława 

Góreckiego, radnego Jerzego Pokoja i skarbnik Powiatu  Grażyny Bojęć stwierdził, że być 

może strata tych pieniędzy wynikła z błędów w gospodarowania tymi środkami i działania 

niezgodnego z prawem, ale apeluje do Zarządu Powiatu jak i również do Skarbnika o to by 

baczniej kontrolować wszelkie działania dotyczące wydatków Powiatu. Podsumowując 

oznajmił, że Rada Powiatu Jeleniogórskiego również odpowiada za te działania, więc należy 

dbać  o legalizm i praworządność naszej Rady, bo organy powiatu są za to odpowiedzialne  

i nie powinny stawiać się ponad prawem. 

  

Przewodniczący Rady Powiatu E. Kleśta poddał pod głosowanie wniosek formalny J. Pokoja 

w sprawie zakończenia dyskusji na projektem uchwały w sprawie budżetu Powiatu 

Jeleniogórskiego na 2016 rok. W głosowaniu brało udział 19 radnych. Wynik głosowania: za 

-   19   osób, przeciw -  0   osób, wstrzymało się - 0   osób. Przewodniczący Rady stwierdził, 

że wniosek o zamkniecie dyskusji został przyjęty jednogłośnie. 
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Ad.6 e.  

Przewodniczący Rady E. Kleśta poddał pod głosowanie treść uchwały  

Nr XIV/80/2015 w sprawie budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2016 rok. W głosowaniu 

brało udział 19 radnych. Wynik głosowania: 

za    - 16 osób, 

przeciw   -   1 osoba,  

wstrzymało się  -   2 osoby. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 16 głosami „za”, przy 1 głosie 

„przeciwnym” i 2 głosach „wstrzymujących się”.” 

Uchwała ta stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 7. 

Przewodniczący Rady Powiatu E. Kleśta  przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku 

obrad  dotyczącego przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Jeleniogórskiego na 2016 rok. 

Stwierdził, że  w wyniku dyskusji na komisjach stałych Rady, do załącznika ww. projektu 

uchwały przedkłada autopoprawkę Przewodniczącego Rady w zakresie dopisania dwóch 

punktów. Będą one przedmiotem obrad Rady Powiatu w miesiącach styczeń i luty  

tj.  w punkcie 4 wpisany został temat ”4. Rozpatrzenie raportu o sytuacji organizacyjnej  

i finansowej jednostek oświatowych Powiatu Jeleniogórskiego” oraz  punkcie 5 temat ”5. 

Przyjęcie planu restrukturyzacji organizacyjnej jednostek oświatowych Powiatu 

Jeleniogórskiego”. 

 

Radny J. Kotliński zwrócił się do Przewodniczącego Rady z propozycją dotyczącą 

zapraszania, w miarę możliwości,  na obrady merytorycznych komisji dyrektorów jednostek 

oświatowych Powiatu. 

  

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, radna Wiesława Bąk poinformowała, że opinia Komisji  

dla przedmiotowego  projektu uchwały jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej, radny Mirosław Górecki  poinformował, że Komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa  

i Porządku Publicznego, radny G. Rybarczyk poinformował o pozytywnej opinii dotyczącej 

tej uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, radny 

Leszek Supierz poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury, radny Bogdan Kamiński poinformował,  

że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt przedmiotowej uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Turystyki i Promocji Powiatu, radny Grzegorz Truchanowicz 

poinformował, że opinia Komisji dla omawianego projektu uchwały  również jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Komisji Współpracy Zagranicznej i Partnerstwa, radny Jacek Włodyga 

stwierdził, że opinia Komisji dla projektu niniejszej uchwały jest pozytywna. 
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Przewodniczący Rady E. Kleśta poddał pod głosowanie treść uchwały  

Nr XIV/81/2015 w sprawie planu pracy Rady Powiatu Jeleniogórskiego na rok 2016. 

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 ta stanowi 

załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady E. Kleśta ogłosił 10 minutowa przerwę. 

 

Ad. 8. 

Po przerwie Starosta Jeleniogórski Anna Konieczyńska  przedstawiła sprawozdanie z prac 

Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego w okresie międzysesyjnym stanowiące załącznik nr 19  

do niniejszego protokołu. Ponadto poinformowała, że brała udział w: Jubileuszowej 

Konferencji poświęconej 70 rocznicy Wojska Polskiego w Jeleniej Górze; ”Barbórce” 

zorganizowanej w Ratuszu w Kowarach z okazji Święta Gwareckiego oraz Biesiadzie 

Barbórkowej w Kopalni „Liczyrzepa”; uroczystych obchodach 70 – lecia Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Kowarach; spotkaniu  Mikołajkowym w Domu Dziecka im. Marii 

Konopnickiej w Szklarskiej Porębie z udziałem radnych Powiatu Jeleniogórskiego; 

konferencji „Różne wymiary i aspekty bezpieczeństwa dzieci i młodzieży ”zorganizowanej  

w Centrum Usług Medycznych i Profilaktyki Zdrowotnej „Przedwiośnie” w Kowarach; 

jubileuszu 40-lecia Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Jeleniej 

Górze; uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Ministra Edukacji Narodowej  

w Szczawnie-Zdroju; spotkaniu z okazji Świąt Bożego Narodzenia zorganizowanych  

w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kowarach;  Wigilijnym  Spotkaniu Opłatkowym  

w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze; Spotkaniu Opłatkowym w sali „Arka” przy 

Parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Jeleniej Górze; uroczystej Wieczerzy Wigilijnej  

w „Hotelu Kryształ” w Szklarskiej Porębie; Forum Przemysłowym w Hotelu „Gołębiewski” 

w  Karpaczu, na którym z udziałem wielu osobistości i uznanych ekspertów jak Cezary 

Przybylski, Jan Krzysztof Bielecki, Janusz Korwin-Mikke, Kornel Morawiecki, Robert 

Gwiazdowski, Michael Stephenson, Janusz  Komurkiewicz, Bryona Worthington oraz 

Nicolas Neve De Mevergnies, debatowano o:  gospodarczej przyszłość Polski po roku 2020, 

polityce  przemysłowej w erze globalizacji, perspektywach rozwoju rynku gazu w Europie, 

przyszłości rynku energii, zarządzaniu innowacjami,  globalnych koncernach  versus lokalni 

producenci.  

     

Ad. 9. 

Przewodniczący Rady Powiatu  E. Kleśta  poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z obrad 

XII Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego, gdzie w głosowaniu brało udział  

19 radnych, wynik głosowania: za - 19 osób, przeciw - 0 osób, wstrzymało się -  0 osób. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół  z obrad XII Sesji został przyjęty jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady Powiatu  E. Kleśta  poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z obrad 

XIII Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego, gdzie w głosowaniu brało udział  

19 radnych, wynik głosowania: za - 19 osób, przeciw - 0 osób, wstrzymało się - 0 osób. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół  z obrad XIII Sesji został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 10.  

Przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego E. Kleśta przedstawił sprawozdanie  

ze swojej  działalności w okresie międzysesyjnym. Poinformował, że głównie jego  działania 

dotyczyły organizacji dzisiejszej Sesji budżetowej. Ponadto uczestniczył  
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w:  Forum Przemysłowym w  Karpaczu, którego formułę można przyrównać do Forum 

Ekonomicznego w Krynicy; spotkaniu opłatkowym na zaproszenie Marcina Zawiły 

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry oraz Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego Ordynariusza 

Diecezji Legnickiej, które odbyło się w sali „Arka” przy Parafii Św. Jana Apostoła  

i Ewangelisty w Jeleniej Górze;    spotkaniu  opłatkowym w dniu 23 grudnia z pracownikami 

Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, na którym przekazał od radnych stosowne życzenia 

i podkreślił miłą atmosferę  bliskości panująca wśród uczestniczących. 

 

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

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

ponadto omówiono wyniki kontroli z realizacji uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu  

za I półrocze 2015 r. Komisja zapoznała się i wydała opinię dotyczącą wniosku grupy 

radnych o odwołanie Starosty Jeleniogórskiego oraz  z anonimową skargą na działanie 

dyrektora Domu Dziecka im. Marii Konopnickiej w Szklarskiej Porębie, przekazaną Radzie 

Powiatu przez Wojewodę Dolnośląskiego. 

 

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. 

 

Przewodniczący Komisji Turystyki i Promocji Powiatu, radny G. Truchanowicz 

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

dzisiejszej Sesji.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej, radny M. Górecki poinformował, że odbyło się jedno 

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

Sesję.  

 

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

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

dzisiejszej Sesji. Spotkał się  z delegacją z powiatów partnerskich z Aachen i Bambergu, 

która obdarowuje co roku prezentami dzieci z naszego Domu Dziecka. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, radny 

L. Supierz poinformował, że odbyło się jedno posiedzenie Komisji poświęcone sprawom 

dzisiejszej Sesji.  

 

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 w „Jasełkach” w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w 

Szklarskiej Porębie oraz spotkaniu opłatkowym u Burmistrza Szklarskiej Poręby. 

 

Ad. 11.  Interpelacje i zapytania 

Nie przedstawiono interpelacji i zapytań. 

Ad. 12.    

Nie przedstawiono oświadczeń przez radnych. 

 

Ad. 13. Sprawy różne.  

Starosta Jeleniogórski Anna Konieczyńska poinformowała, że w dniu 18 grudnia br. brała 

udział w podsumowaniu XV Jubileuszowej Akcji „Zostań z nami Świętym Mikołajem". W 
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trakcie jej trwania rozdano ponad 700 paczek, które trafiły do dzieci  ubogich rodzin z terenu 

miasta Jeleniej Góry i powiatu jeleniogórskiego. Akcja od lat organizowana jest przez Straż 

Miejską w Jeleniej Górze, a w szczególności przez radnego Grzegorza Rybarczyka oraz 

Polski Czerwony Krzyż, Komendę Miejską Policji, Miejską Komisję ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych.  

 

Radny Julian Lachowicz podziękował wszystkim radnym za przekazanie znaczących środków 

finansowych na zakup paczek dla dzieci z Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie. 

 

Radny Jarosław Kotliński   podziękował radnym, którzy wspomogli zbiórkę pieniędzy kwotą 

4500 złotych dla 7 osobowej rodziny w ramach tzw. „Szlachetnej Paczki”. 

 

Wicestarosta P. Kwiatkowski nawiązał do „daru noworocznego” jaki Powiat Jeleniogórski 

otrzymał w drodze uchwały  Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, czyli przekazania drogi 

od Rozdroża Kowarskiego na  Przełęcz Okraj. Wicestarosta stwierdził, że wsparcie Rady 

Powiatu dla stanowiska Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego w tej sprawie byłoby słuszne. 

Zarząd   zamierza zaskarżyć do sądu administracyjnego  uchwałę Sejmiku Województwa 

Dolnośląskiego w sprawie pozbawienia odcinka tej  drogi, kategorii drogi wojewódzkiej. 

Zarząd uznał, że droga ta została Powiatowi niewłaściwie przekazana i z formalnego punktu 

nie spełnia ona kryteriów ustawowych drogi powiatowej.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu E. Kleśta  oznajmił, że  w związku z tym oczekuje od Zarządu 

Powiatu przedłożenia Radzie projektu rezolucji – uchwały zawierającej stanowisko w tej 

sprawie.  

 

Wiceprzewodniczący Rady K. Wiśniewski zwrócił się do Wicestarosty z pytaniem czy 

Zarząd Powiatu wiedział wcześniej o zamiarach Sejmiku Dolnośląskiego dotyczących 

przekazania ww.  drogi, czy też spadły one na Zarząd niespodziewanie ? 

 

Wicestarosta P. Kwiatkowski poinformował radnych, że Zarząd Powiatu otrzymał  

w październiku informację o tym, że Sejmik Dolnośląski będzie chciał w drodze uchwały 

przekazać Powiatowi tę drogę. Zarząd Powiatu zajął stanowisko negatywne w tej sprawie, 

odwołał się również do Zarządu Sejmiku, ale 26 listopada 2015 r. uchwała została podjęta. 

 

Przewodniczący Rady E. Kleśta w sprawach różnych poinformował radnych o piśmie 

skierowanym do wiadomości Rady Powiatu Jeleniogórskiego odnośnie zwiększenia kontraktu  

dla Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny. Następnie  

poinformował o terminie kolejnej Sesji Rady Powiatu planowanej do zwołania na dzień  

28 stycznia 2016 r. o godzinie 9
00

. Na zakończenie z okazji Nowego Roku złożył wszystkim 

życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, zawodowym jak również w życiu 

samorządowym, życząc także zdrowia oraz tego by Rada potrafiła się porozumiewać  

i wspólnie pracować dla dobra mieszkańców powiatu jeleniogórskiego i naszej Kotliny. 

 

Ad. 14.   

Przewodniczący Rady Powiatu E. Kleśta zamknął XIV Sesję Rady Powiatu Jeleniogórskiego 

o godz. 11
02

. 

                                                      Przewodniczący Rady                           

                             Eugeniusz Kleśta 
 

 
Protokołowała:      

Aleksandra Parkitna –Rokosz        Spr. Ewa Gralik - Żmudzińska             


