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Protokół 

z XI Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego, 

która odbyła się w dniu 23 października 2015 roku, o godz. 10
00

 

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze 

Ad.1. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego Jerzy Pokój otworzył XI Sesję Rady Powiatu 

Jeleniogórskiego. Przywitał radnych, Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego i zaproszonych gości: 

Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Jeleniej Górze 

Różę Magdalenę Ciechanowicz wraz z Kierownik Działu Inspekcji Leokadię Mazur, a także 

Komendanta Społecznej Straży Rybackiej w Jeleniej Górze Sebastiana Bajdiuk. Przywitał  

dyrektorów wydziałów Starostwa i powiatowych samorządowych jednostek organizacyjnych. 

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady  stwierdził, że w Sesji uczestniczy 17 

radnych, zatem Rada posiada zdolność uchwałodawczą wymaganą art.13ust. 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  Jerzy Pokój przedstawił porządek obrad XI  Sesji Rady 

Powiatu Jeleniogórskiego (stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego protokołu) i  poddał go 

pod głosowanie. 

W głosowaniu brało udział 17 radnych.  

Wynik głosowania: 

za    - 17 osób, 

przeciw   -   0 osób,  

wstrzymało się  -   0 osób. 

Przewodniczący Rady Powiatu J. Pokój stwierdził, że porządek obrad został przyjęty  

jednogłośnie. 

 

Ad.3. 

Przedstawiciele jeleniogórskiej Delegatury  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu  przekazali radnym informacje o stanie środowiska na obszarze 

województwa dolnośląskiego oraz na terenie powiatu jeleniogórskiego w 2014 roku, ze 

szczególnym uwzględnieniem  wyników badań prowadzonych w ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska, które wykazały przekroczenia standardów jakości środowiska. 

Na obrady przybył radny Bogusław Chodak. 

 

Informację w zakresie stanu środowiska zaprezentowała Róża Magdalena Ciechanowicz – 

Kierownik Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze. Informacja ta stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu.  

Kierownik  Działu Inspekcji  w WIOŚ Leokadia Mazur przedstawiła informację w zakresie 

wniosków z kontroli przeprowadzonych przez Delegaturę WIOŚ w Jeleniej Górze z 

uwzględnieniem spraw interwencyjnych w 2014 roku. Poinformowała radnych, że Gmina 

Mysłakowice z częścią Gminy Podgórzyn do końca 2015 roku  powinny  spełnić określone 

normy zapisane w dyrektywie odnośnie oczyszczania ścieków komunalnych. Nadmieniła, że 

oczyszczalnia ścieków w Mysłakowicach  jest wysokosprawną oczyszczalnią, która w 

normalnych warunkach doskonale sobie radzi. Niestety  obecnie wpływ na pracę tej 

oczyszczalni ma nierównomierny dopływ ścieków,  a oczyszczalnia ta nie posiada zbiornika 

retencyjnego.  Zwiększony napływ ścieków  obserwuje się w momencie natężonego ruchu 
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turystycznego w  Karpaczu, także  z części Gminy Podgórzyn i Mysłakowic. Jak 

poinformowała, na przełomie lipca i sierpnia ubiegłego roku doszło do zużycia elementów 

pracujących w osadniku wtórnym tzw. zgarniacza. Decyzja w tej sprawie zapadła w marcu 

tego roku i zdecydowano, że prace należałoby wykonać w okresie intensywnych opadów 

deszczu. Niestety z powodu suszy i złych warunków hydrologicznych od końca czerwca br.  

osady do dnia dzisiejszego zalegają na odcinku  rzeki poniżej ujścia ścieków z oczyszczalni w 

Mysłakowicach. Sytuacja ta sprawiła, że rzeka wizualnie wygląda niekorzystnie a jakość jej 

wody odpowiada drugiej klasie czystości. W konsekwencji nie udało się ustalić czy przyczyną 

tego stanu rzeczy było odtlenienie. Podjęto decyzje o dwukrotnym ukaraniu mandatem 

karnym osób odpowiedzialnych. Ponadto  skierowano wystąpienie do Prezesa Karkonoskiego 

Systemu Wodociągów i Kanalizacji o podjęciu stosownych działań wobec osób winnych tych 

zaniedbań oraz o przedłożenie harmonogramu działań mających zapobiegać w przyszłości 

podobnym  zdarzeniom. Prezes Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji  

zobowiązał się do podjęcia działań w zakresie modernizacji i zwrócił się do kilku biur 

projektowych. Istotną jest informacja, że Miasto Karpacz planuje budowę oczyszczalni na 

swoim terenie, a co za tym idzie zostanie odłączone ono od oczyszczalni w  Mysłakowicach. 

Natomiast w kwestii oczyszczalni w mieście Szklarska Poręba L. Mazur  poinformowała 

radnych, że jest ona wysokosprawna, ale Miasto Szklarska Poręba zmuszone jest do 

modernizacji tej oczyszczalni z uwagi na konieczność  doczyszczania ścieków pod względem 

substancji biogennych. Funkcjonują w niej dwa bloki biologiczne w  ciągu technologicznym 

ale brak jest urządzenia do pomiaru ilości dopływających ścieków. Do WIOŚ dotarła 

informacja, że rzeka w Szklarskiej Porębie jest zanieczyszczona. Sytuacja ta została 

spowodowana przeciążeniem napływów ścieków po feriach zimowych na przełomie stycznia 

i lutego br. Podjęto działania, które miały na celu ukaranie osób odpowiedzialnych za to 

zaniedbanie co przyniosło zamierzony skutek. Kolejną sprawą, która jest powodem licznych 

interwencji lokalnej społeczności, to sytuacja jaka wiąże się z jedną ze spółek 

funkcjonujących na terenie Gminy Jeżów Sudecki. Przedstawiciele tej spółki nie chcą 

współpracować z żadną instytucją, a spółka ta obecnie nie ma żadnych organów.  Odmawia 

także płacenia mandatów pomimo licznych upomnień. Sprawa trafiła do Prokuratury w 

Jeleniej Górze i czeka na postępowanie z art.183 kodeksu karnego z uwagi na prowadzenie 

przez nią działalności na terenie objętym ochroną - Park Krajobrazowy. Pomimo interwencji 

ze strony władz Gminy na terenie tej spółki zalega nadal ponad 600 ton zanieczyszczeń, 

ponadto prowadzony jest tam demontaż pojazdów. Taką nielegalną działalność demontażową 

udało się Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska we współpracy z Policją zlikwidować 

w Piechowicach. 

   

Radny Mirosław Górecki spytał czy prowadzone są przez WIOŚ badania wód pod względem 

radoczynnym i czy oczyszczalnia ścieków w Mysłakowicach powstała wcześniej  niż  

Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji i pomysł przyłączenia Karpacza do 

Mysłakowic oraz czy główną przyczyną zanieczyszczeń jest brak mocy przerobowej w tej  

oczyszczalni w okresie szczytów turystycznych w Karpaczu? 

 

Kierownik Delegatury oznajmiła, że takie badania nie są prowadzone  ponieważ nie są one 

zadaniami WIOŚ. Natomiast m.in. brak nadzoru technologa przez pewien okres miał wpływ 

na  osad czynny  powodując często złe funkcjonowanie tej oczyszczalni.   

 

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Piotr Włodarkiewicz w 

nawiązaniu do tematu oczyszczalni ścieków w Mysłakowicach przypomniał radnym krótką 

historie jej powstania, czyli od rozbudowania istniejącej oczyszczalni po byłych Zakładach 

Lniarskich  „Orzeł” w Mysłakowicach, poprzez podjęcie uchwał przez  gminy: Karpacz, 
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Mysłakowice, Podgórzyn, Kowary, o rozbudowaniu tej oczyszczalni, po to aby oprzeć na niej 

cały kręgosłup skanalizowania wszystkich miejscowości, które zalegają w zlewni tego 

potoku. Było to warunkiem otrzymania 80% dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. 

Miasto Karpacz wyraziło zgodę na zrzut ścieków do Mysłakowic i tym samym zobowiązało 

się zlikwidować swoją oczyszczalnię. Obecnie zaczyna wycofywać się z deklarowanych 

zobowiązań co może skutkować koniecznością zwrotu unijnych pieniędzy. Oznajmił, że 

powinni o tym wiedzieć szczególnie radni,  którzy są w strukturach Zarządu Związku Gmin 

Karkonoskich. Powiat Jeleniogórski na tą oczyszczalnię przeznaczył 10 mln zł i jest ona 

wyposażona w bardzo dobry sprzęt będąc jedną z najlepiej  wyposażonych na naszym terenie.  

Zakłócenia jakie miały miejsce w tym roku były spowodowane suszą i nadmiernym  

skumulowanym wzrostem przybywających turystów w tym okresie. Na zakończenie 

stwierdził, że bardziej niebezpiecznym staje się  sytuacja, w której Miasto Karpacz ponownie 

zacznie budować własną oczyszczalnię. 

 

Radny Jacek Włodyga zwrócił  z pytaniem do przedstawicielek  Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska w Jeleniej Górze dotyczącym wyłączania dopływów wody w trakcie 

niskich ich przepływów? 

 

Leokadia Mazur  poinformowała, że WIOŚ w Jeleniej Górze nie przeprowadza tego typu 

kontroli. Za gospodarowanie wodami odpowiada Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 

Jeleniej Górze,  WIOŚ natomiast prowadzi monitoring zanieczyszczeń w tych wodach. 

 

Radny Eugeniusz Kleśta w nawiązaniu do tematu oczyszczalni ścieków w Mysłakowicach 

poinformował radnych, że  powstawała ona na podstawie  pewnego porozumienia  i ważną w 

tej sytuacji jest rola władz Powiatu Jeleniogórskiego.  W związku z tym nie może być tak, że 

„Ktoś” w tym przypadku Miasto Karpacz radykalnie wywraca całą filozofię pewnych 

systemów. Radny zaapelował do Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego, aby tematowi temu 

przyjrzał się dokładniej w kontekście jednostronnej deklaracji woli ze strony samorządu 

Miasta Karpacz. 

 

Radny M. Górecki zwrócił uwagę na funkcjonowanie Karkonoskiego Systemu  Wodociągów 

i Kanalizacji, którego system jest tak skonstruowany, że wszystko oparte jest na tzw. zlewni. 

Radny w ramach sprostowań  wypowiedzi poprzedników stwierdził, że to nie rady gminy 

wyrażały zgody na budowę oczyszczalni w Kowarach, czy też w Szklarskiej Porębie.  To 

gminy same podejmowały decyzje w ramach Karkonoskiego Systemu Wodociągów i  

Kanalizacji. Początkowa wersja była taka, że cześć ścieków  z Karpacza miała spływać do 

Kowar a cześć do Mysłakowic z upływem czasu wszystko uległo zmianie. Nadmieniając o 

centrum segregacji odpadów Kostrzyca - Ściegny radny M. Górecki poinformował radnych, 

że wszyscy przedstawiciele  Związku Gmin Karkonoskich posiadają stosowny upust  na 

dostarczanie tych odpadów,  tylko Jelenia Góra takiej  bonifikaty nie posiada. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, radny 

Leszek Supierz poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej 

uchwały. 

 

Przewodniczący Rady J. Pokój poddał pod głosowanie treść uchwały Nr XI/63/2015  

w sprawie przyjęcia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu o stanie środowiska na obszarze województwa dolnośląskiego w zakresie 

dotyczącym powiatu jeleniogórskiego w 2014 roku. 

W głosowaniu brało udział 18 radnych. 
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Wynik głosowania: 

za    -  18 osób, 

przeciw   -    0 osób,  

wstrzymało się  -    0 osób. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad.4. 
Przewodniczący Rady J. Pokój przystąpił do realizacji punkt porządku obrad dotyczącego 

podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji o działalności Społecznej Straży 

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

powiatu jeleniogórskiego w 2014 roku.  

 Informację w tym zakresie przedstawił Komendant Sebastian Bajdiuk,  który pełni tą funkcję  

od  dnia 1 marca 2015 r. Informacja ta stanowi załącznik nr 5  do niniejszego protokołu. 

Obrady opuściła  Starosta Anna Konieczyńska. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, radny 

L. Supierz poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej 

uchwały. 

 

Przewodniczący Rady J. Pokój poddał pod głosowanie treść uchwały Nr XI/64/2015 w 

sprawie rozpatrzenia informacji o działalności Społecznej Straży Rybackiej Polskiego 

Związku Wędkarskiego - Zarządu Okręgu w Jeleniej Górze na terenie powiatu 

jeleniogórskiego w 2014 roku. 

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 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Na obrady powróciła Starosta A. Konieczyńska. 

 

Ad. 5.  
Kolejny punkt porządku obrad dotyczący informacji o zadaniach z zakresu ochrony 

środowiska realizowanych na terenie powiatu jeleniogórskiego w 2014 roku przedstawił 

dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Piotr Włodarkiewicz. 

Informacja ta stanowi załącznik nr 7  do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, radny 

Leszek Supierz poinformował, że Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą realizacji 

wymienionych działań i nie wniosła do niej uwag. 

Obrady opuścił radny Rafał Mazur. 

Przewodniczący Rady Powiatu J. Pokój ogłosił 10 minutową przerwę 

 

Ad. 6. 

Po przerwie Przewodniczący Rady Powiatu J. Pokój przystąpił do realizacji punkt porządku 

obrad dotyczącego podjęcia uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.   
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Wicestarosta Paweł Kwiatkowski poinformował radnych, że Minister Administracji i 

Cyfryzacji Andrzej Halicki wystąpił z pismem do wszystkich samorządów w celu uzyskania  

deklaracji (uchwał), że po wybudowaniu sieci internetu szerokopasmowego nie będą one za 

zajęcie jednego metra kwadratowego pasa drogowego pobierać opłat rocznych większych niż 

20 zł. Maksymalna stawka jaka w tej mierze funkcjonuje wynosi 200 zł. Minister 

Administracji i Cyfryzacji  wniósł o zracjonalizowanie tej opłaty do poziomu 20zł, które 

obowiązują przy opłatach sieci szkieletowych prowadzonych przy autostradach czy drogach 

krajowych. Zapis mówiący  o tym, że będą preferowane te środowiska samorządowe (gminy, 

powiaty), które złożą taką deklarację, jest motywacją Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego aby 

podjąć przedłożony pod obrady Rady omawiany projekt uchwały. Pozwoli to  na złożenie 

deklaracji do Ministra o wprowadzeniu na terenie powiatu jeleniogórskiego takiej opłaty, o 

jaką wnosił.  

 

Dyrektor Wydziału Dróg Powiatowych Krzysztof Sobała  poinformował radnych, że roczna 

stawka opłat za 1 m
2
  pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia 

infrastruktury telekomunikacyjnej wynosi 200 zł ale tylko na drogowym obiekcie 

inżynierskim. Natomiast poza obszarem zabudowanym  wynosi ona 20 zł, a  w obszarze 

zabudowanym  45 zł. 

  

Radny E. Kleśta stwierdził, że musi podzielić się z Radą swoimi wątpliwościami i uwagami, 

gdyż zdaniem radnego znów radni działają pod wpływem pewnego szantażu. Jeżeli jest cel 

tak istotny i ważny dla polityki państwa to można to unormować jednym dokumentem  

formalnym wydanym w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji i Administracji. Obecnie 

samorząd  decyduje o  wysokości stawki w zakresie telekomunikacji.  Radny podkreślił 

również, że taka sieć szerokopasmowa została wybudowana przez samorząd województwa i 

technicznie została zakończona. Pozostała tylko kwestia samego jej uruchomienia. Samorząd 

Województwa wykonał tę sieć bez stosownych zniżek i rekompensat z tego tytułu. Wykonały 

to firmy za pieniądze Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Zdaniem radnego E. Kleśty 

rodzi się jedno pytanie wokół tego zamieszania, a mianowicie kto będzie tym zarządzał, gdyż 

Marszałek Województwa nie może wyłonić operatora, gdyż istnieją pewne interesy sprzeczne 

pomiędzy tymi,  którzy w tym interesie partycypowali. Radny stwierdził, że taka sieć na 

terenie Dolnego Śląska już istnieje i pod tym szczytnym hasłem zwalniamy również 

wszystkie inne podmioty, które w taką komunikację „wchodzą”,  a są to m. in.. Dialog, Netia, 

Orange,  telewizje kablowe. Zwrócił uwagę na jeszcze jedną rzecz a mianowicie, że co roku 

do budżetu wpływają dochody tzw. parapodatek powodujący,  że firmy które mają sieci 

telekomunikacyjne w zasobach drogowych powiatu płacą coroczną opłatę z tego tytułu. 

Podjęcie  przedmiotowej uchwały sprawi uszczuplenie  dochodów powiatu. Na zakończenie 

radny stwierdził, że nie jest przeciwny propozycji zapisu § 4a. ust. 3. „Za umieszczenie na 

drogowym obiekcie inżynierskim urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się 

roczną stawkę opłat za 1 m 
2
 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego 

urządzenia w wysokości 20zł.”, tylko Rada musi wiedzieć w co wchodzi i na jakim jest to 

etapie. Sytuacja ta jest dyskusyjna, nie wiadomo z czego kwota tych  20 zł wynika. Czemu nie 

jest to np. kwota 10 zł, która by jeszcze bardziej ulżyła pewnym podmiotom. Trzeba mieć 

świadomość, że  operatorzy i tak zdejmują  opłaty z odbiorców, a powiat  pozbywa się 

dochodów własnych. Co nasi mieszkańcy uzyskają w zamian w efekcie finalnym. Oznajmił, 

że Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość  będzie głosować przeciwko podjęciu  tej uchwały, 

gdyż nie chcą mieć udziału w tym „postępie” na niejasnych warunkach. 

 

Wicestarosta Paweł Kwiatkowski, przedstawił treść pisma Ministra  Administracji i 

Cyfryzacji, które stało się główną motywacją jaką kierował się Zarząd Powiatu 
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Jeleniogórskiego przychylając się  do wniosku Ministra Andrzeja Halickiego by opłata ta 

wyniosła nie więcej niż 20 zł. Wicestarosta stwierdził, że jeżeli Rada nie wyraża chęci  

głosowania nad tym  projektem uchwały to w tej sytuacji Zarząd Powiatu będzie zwolniony z 

jakichkolwiek działań związanych z przedstawioną deklaracją i nie będzie partycypować w 

tym postępowaniu z Ministerstwem Cyfryzacji i Administracji. Po czym w imieniu Zarządu 

Powiatu zgłosił wniosek by przełożyć  omawiany projekt uchwały na później  po dokonaniu 

wszelkich analiz. 

 

Radny Jarosław Kotliński stwierdził, jeżeli jest to tak ważny temat dla różnego typu lobby to 

tematy te ędą powracały do skutku i będą naciski. Zdaniem radnego obrona interesów 

naszego powiatu  i jego mieszkańców powinna leżeć wszystkim radnym na sercu. Nadmienił, 

że jesteśmy w przededniu wyborów do Parlamentu i nie wiemy jaki kierunek obierze kolejny 

rząd  i dopóki nie zostanie złożona  stosowna deklaracja do tego konkretnego projektu 

uchwały, jako radny Klubu PiS też będzie głosował przeciw. 

 

Radny Grzegorz  Truchanowicz  w związku z tym,  że przedstawiono wiele niejasności 

związanych z projektem uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek 

opłat za zajęcie pasa drogowego, złożył wniosek formalny o przesuniecie terminu głosowania 

nad projektem niniejszej uchwały.   

 

Przewodniczący Rady J. Pokój spytał radnych czy jest kontrwniosek. Nikt spośród radnych 

nie zgłosił innego wniosku. 

 

Przewodniczący Rady J. Pokój poddał pod głosowanie  wniosek radnego G. Truchanowicza. 

W głosowaniu brało udział 17 radnych.  

Wynik głosowania: 

za    - 17 osób, 

przeciw   -   0 osób,  

wstrzymało się  -   0 osób. 

Przewodniczący Rady Powiatu J. Pokój stwierdził, że wniosek został przyjęty  jednogłośnie. 

 

Następnie Przewodniczący Rady J. Pokój poddał pod głosowanie  wniosek o przesunięcie 

terminu podjęcia uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat 

za zajęcie pasa drogowego a co za tym idzie odesłania projektu uchwały do ponownego 

rozpatrzenia. 

W głosowaniu brało udział 17 radnych.  

Wynik głosowania: 

za    - 16 osób, 

przeciw   -   0 osób,  

wstrzymało się  -   1 osoba. 

Przewodniczący Rady Powiatu J. Pokój stwierdził, że wniosek został przyjęty  16 głosami  

„ za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 

 

Ad. 7.  
Dyrektor Wydziału Dróg Powiatowych, Krzysztof Sobała omówił projekt uchwały w sprawie  

powierzenia Miastu Piechowice prowadzenia zadania polegającego na zimowym utrzymaniu 

dróg powiatowych położonych na terenie Miasta Piechowice.  

 

Radny Mirosław Górecki stwierdził, że zdziwił go brak informacji w powyższej uchwale 

odnośnie terminu obowiązywania tego porozumienia, w związku z tym zwrócił się do 
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dyrektora K. Sobały o wyjaśnienie, czy jest to uchwała wieloletnia, czy uchwała tylko na 

najbliższy sezon zimowy. Spytał także o stawkę zimowego utrzymania 1 km  dróg 

powiatowych znajdujących się  na terenie Miasta Piechowice? 

 

Dyrektor Krzysztof Sobała poinformował radnych, że najpierw podejmowana jest uchwała 

powierzająca te zadania, a potem podejmowana jest uchwała Zarządu Powiatu zawierająca 

wysokości stawek oraz pozostałe ustalenia. Na tej podstawie zawierane jest porozumienie  z 

gminą.  Oznajmił, że koszt zimowego utrzymania dróg będzie wynosić 50.000 zł na sezon i 

porozumienie to będzie podpisane na jeden sezon zimowy w celu sprawdzenia 

funkcjonującego w Piechowicach, Zakładu Komunalnego. Na zakończenie stwierdził, że 

wszystkie szczegóły dotyczące utrzymania zimowego dróg powiatowych położonych na 

terenie Miasta Piechowice zostaną zawarte w Porozumieniu. 

 

Radny M. Górecki stwierdził, że z tego projektu uchwały nic nie wynika i nie zawiera on 

żadnych informacji na podstawie których mógłby podjąć decyzję,  a na porozumienie  jako 

radny nie ma żadnego wpływu.  

 

Wicestarosta P. Kwiatkowski poinformował radnych, że uchwały w sprawie powierzenia 

gminom prowadzenia zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych  są 

bezterminowe. Porozumienia zaś zawarte są z Janowicami Wielkimi, ze Starą Kamienicą i 

Szklarską Porębą  na dwa sezony,  z Jeżowem Sudeckim na trzy sezony,  z Karpaczem  

bezterminowo. Natomiast Zarząd Powiatu czeka na decyzje w sprawie podpisania 

porozumienia z Gminą Mysłakowice, która w drodze przetargu wyłoni swojego wykonawcę. 

Gmina Podgórzyn w drodze przetargu  wyłoni operator z racji tego, że gmina ma obecnie 4 

operatorów  i wiąże ich umowa na najbliższy sezon zimowy. Chcą podpisać porozumienie z 

Powiatem, ale w następnym roku kalendarzowym. Natomiast Gmina Piechowice przystała na 

określone warunki, które zaproponował  Zarząd Powiatu.   

 

Radny M. Górecki spytał dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych jaki jest odcinek dróg 

powiatowych na terenie Miasta Piechowice? 

 

Dyrektor odpowiedział, że Piechowice posiadają 10 km 483 m dróg powiatowych. 

 

Radny E. Kleśta zwrócił się z pytaniem czy każdego roku Rada podejmuje takie uchwały, 

gdyż był przekonany, że jeżeli już podjęto uchwałę przez Radę to Zarząd Powiatu ją realizuje. 

  

Dyrektor K. Sobała poinformował, że omawiany dziś  projekt uchwały dotyczy tylko jednej 

Gminy – Piechowice, w tej sprawie uchwały nie podejmowano. Zasada jest taka, jeżeli gmina 

wyraża chęć współpracy z Powiatem Jeleniogórskim w tym zakresie to  skutkiem tego jest 

podjęcie uchwały bezterminowej.  

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, radny 

L. Supierz poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej 

uchwały. 

Obrady opuścił radny Jarosław Kotliński. 

 

Przewodniczący Rady J. Pokój poddał pod głosowanie treść uchwały Nr XI/65/2015 w 

sprawie powierzenia Miastu Piechowice prowadzenia zadania polegającego na zimowym 

utrzymaniu dróg powiatowych położonych na terenie Miasta Piechowice. 

W głosowaniu brało udział 16 radnych. 
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Wynik głosowania: 

za    - 16 osób, 

przeciw   -   0 osób,  

wstrzymało się  -   0 osób. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała ta stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 8. 

Dyrektor Wydziału Komunikacji, Zenon Bednarz przedstawił i omówił projekt uchwały  

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów, których używanie 

może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających 

prowadzenie akcji ratowniczej. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, radny 

L. Supierz poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej 

uchwały. 

 

Przewodniczący Rady J. Pokój poddał pod głosowanie treść uchwały Nr XI/66/2015 w 

sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów, których używanie 

może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających 

prowadzenie akcji ratowniczej. 

W głosowaniu brało udział 16 radnych. 

Wynik głosowania: 

za    - 16 osób, 

przeciw   -   0 osób,  

wstrzymało się  -   0 osób. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała ta stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

   

Ad.9. 

W kolejnym punkcie  porządku obrad dotyczącym podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia 

Programu i form współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i 

innymi podmiotami w 2016 roku, z-ca dyrektora Wydziału Organizacyjnego Włodzimierz 

Słodkiewicz przedstawił projekt uchwały oraz omówił program. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, radna Wiesława Bąk,  poinformowała o pozytywnej 

opinii Komisji dla 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 Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, radny 

Leszek Supierz poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej 

uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku 

Publicznego,  radny Grzegorz Rybarczyk poinformował, że Komisja pozytywnie 
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zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu i form współpracy Powiatu 

Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2016 roku. 

 

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 Rady J. Pokój poddał pod głosowanie treść uchwały Nr XI/67/2015 w 

sprawie uchwalenia Programu i form współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami w 2016 roku.  

W głosowaniu brało udział 16 radnych. 

Wynik głosowania: 

za    - 16 osób, 

przeciw   -   0 osób,  

wstrzymało się  -   0 osób. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała ta stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.10. 

Przewodniczący Rady Powiatu J. Pokój przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku 

obrad dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych w szkołach i w placówkach prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski  

w roku szkolnym 2014/2015. Temat zreferowała Lidia Zaborska – dyrektor Wydziału 

Oświaty i Zdrowia.  Informacja ta stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

Radny M. Górecki zgodził się ze słowami dyrektor L. Zaborskiej na temat zdawalności matur 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach mówiąc, że to „tragedia” - 42%,  w 

Piechowicach - 45% także. Radny stwierdził, że nie jest prawdą, że bardzo dobre połączenia 

komunikacyjne ze szkołami w  Jeleniej Górze przyczyniają się do tego, że młodzieży jest 

coraz mniej w szkołach w ich miejscach zamieszkania. Każdy woli uczęszczać do szkoły 

najbliżej położonej swego miejsca zamieszkania, ale pod warunkiem zapewnienia bardzo 

dobrych warunków tej nauki i pełnej weryfikacji tego nauczania przez nauczycieli. Jak 

poinformował radny M. Górecki tej weryfikacji niestety nie widać.  Radny podkreślił, że 

najważniejszym w edukacji jest zintensyfikowanie  działań zmierzających do poprawy 

wyników egzaminów zewnętrznych. Zwrócił się do dyrektor Wydziału Oświaty i Zdrowia 

aby wymóc na dyrektorach szkół  Powiatu by skupili się na efektywnej nauce tej młodzieży a 

nie na zabezpieczaniu tzw. czasu dzieciom w szkole. Na zakończenie radny podkreślił, że z 

własnego doświadczenia w poprzedniej pracy wie, że analizy dyrektorów jakie do niego 

wpływały są nie do przebrnięcia i nie odzwierciedlały najważniejszych rzeczy - procedur 

naprawczych. Nie powinno się obarczać winą uczniów bo kluczowym elementem w tej 

sytuacji jest dyrektor szkoły i nauczyciele. 

 

Radny Bogusław Chodak zwrócił szczególną uwagę na ogromny spadek liczby uczniów w 

szkołach powiatowych w ostatnich latach. W roku 2004-2005 powiat jeleniogórski posiadał 

1924 uczniów w swych jednostkach a na chwilę obecną ma ich tylko 475. Podkreślił również, 

że  tym bardziej przy takiej małej liczbie tych uczniów, jakość i efektywność ich nauczania 

powinna być na wysokim poziomie, a nie odzwierciedlają tego wyniki końcowe uczniów. 

Zdaniem radnego, z tego to powodu Powiat Jeleniogórski  przegrywa z Miastem Jelenia Góra, 
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które od lat tworzy główne centrum edukacyjne na naszym terenie. Oczywistym jest również 

fakt, że wraz ze spadającą   liczbą uczniów w szkołach spada  nam subwencja oświatowa, 

która może spowodować likwidację szkół. Radny nadmienił, że Powiat również nie sprostał 

zadaniom w zakresie ochrony zdrowia, powodując, że szpital powiatowy w Kowarach został   

sprywatyzowany i do tej pory z tego tytułu Powiat ponosi  konsekwencje finansowe. Radny 

na zakończenie stwierdził, że niezbędna jest współpraca władz Powiatu Jeleniogórskiego z 

władzami Miasta Jelenia Góra w wielu dziadzinach i należałoby się skonsolidować dla dobra 

wszystkich. 

 

Radny M. Górecki  nie zgodził się z wypowiedzią radnego B. Chodaka, gdyż mała liczba 

uczniów w klasie doprowadza do wręcz indywidualnego toku nauczania czyli wysokiego 

poziomu. Nawiązując do Szpitala „Bukowiec” i PCZ Sp. z o.o. w  Kowarach radny stwierdził, 

że Powiat tego szpitala nie stracił, sprywatyzowanie doprowadziło do poprawy jakości 

leczenia i opieki nad chorymi, a Powiat nadal ma swój udział w jego funkcjonowaniu. 

 

Wicestarosta P. Kwiatkowski na zakończenie dyskusji stwierdził, że rzeczywiście niż 

demograficzny „demoluje” szereg środowisk samorządowych gminnych jak i powiatowych. 

 

Wiceprzewodniczący Rady K. Wiśniewski w imieniu mieszkańców Gminy Podgórzyn 

zwrócił się do dyrektor Wydziału Oświaty i Zdrowia o przepisanie mieszkańców tej gminy do 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kowarach (rejonizacja). Mieszkańcom 

Podgórzyna logistycznie jest o wiele bliżej do Kowar niż do Szklarskiej Poręby. 

 

Dyrektor L. Zaborska poinformowała, że na terenie Gminy Podgórzyn istnieje punkt 

stworzony przez poradnię (ze Szklarskiej Poręby), gdzie mieszkańcy mogą  korzystać z 

wszystkich usług świadczonych przez tą poradnię. Ponadto poradnia ta wysyła swoich 

pracowników do szkoły w Podgórzynie, w Miłkowie i w Sosnówce. Wcześniej nie miała 

żadnych sygnałów ze strony mieszkańców Podgórzyna aby zmieniać rejon działania. Na 

chwilę obecną punkt w Podgórzynie został dodatkowo doposażony. Każda zmiana dotycząca 

rejonu funkcjonowania punktów czy poradni dokonywana jest uchwałą Zarządu Powiatu 

Jeleniogórskiego. 

 

Radny E. Kleśta  złożył wniosek w sprawie zobowiązania Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego 

do przygotowania w terminie 6 m-cy programu funkcjonowania oświaty powiatowej w 

związku z sytuacją finansową i demograficzną w Powiecie. Wniosek ten stanowi załącznik nr 

12 do niniejszego protokołu. 

 

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

pozytywnie  zaopiniowała projekt niniejszej uchwały. Ponadto  wystąpiła do Zarządu Powiatu 

Jeleniogórskiego z wnioskami  dotyczącymi zagospodarowania obiektów, wniosek ten 

stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady J. Pokój poddał pod głosowanie treść uchwały Nr XI/68/2015 w 

sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach  i w 

placówkach prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski w roku szkolnym 2014/2015. 

W głosowaniu brało udział 16 radnych. 

Wynik głosowania: 

za    - 13 osób, 

przeciw   -   0 osób,  

wstrzymało się  -   3 osoby. 
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Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta przy 13 głosach „za” i 3 głosach 

„wstrzymujących się”.” 

Uchwała ta stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad.11. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2015 rok 

przedstawiła G. Bojęć, skarbnik Powiatu.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej, radny Mirosław 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 również pozytywnie 

zaopiniowała  zmiany w budżecie Powiatu. 

 

Przewodniczący Rady J. Pokój poddał pod głosowanie treść uchwały Nr XI/69/2015 w 

sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2015 rok. 

W głosowaniu brało udział 16 radnych. 

Wynik głosowania: 

za    - 16 osób, 

przeciw   -   0 osób,  

wstrzymało się  -   0 osób. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała ta stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 12. 

Przewodniczący Rady Powiatu  J. Pokój poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołu  

z obrad X Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego 

W głosowaniu brało udział 16radnych,  

Wynik głosowania: 

za    - 16 osób, 

przeciw   -   0 osób, 

wstrzymało się  -   0 osób. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół  z obrad X Sesji został zatwierdzony 

jednogłośnie. 

 

Ad. 13. 

Sekretarz Powiatu Jolanta Borejszo przedstawiła informację Starosty Jeleniogórskiego z 

analizy oświadczeń majątkowych za rok 2014 członków Zarządu Powiatu, sekretarza 

Powiatu, skarbnika Powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób 

wydających decyzje administracyjne  w imieniu Starosty, stanowiącą załącznik nr 16 do 

niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu J. Pokój przedstawił informację dotyczącą analizy 

przedłożonych przez radnych oświadczeń o stanie majątkowym za 2014 rok, stanowiącą 

załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.  

Obrady opuścił radny Sławomir Celt. 

 

Ad. 14. 
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Starosta Jeleniogórski Anna Konieczyńska  przedstawiła sprawozdanie z prac Zarządu 

Powiatu Jeleniogórskiego w okresie międzysesyjnym stanowiące załącznik nr 18 do 

niniejszego protokołu. Poinformowała o przyjętym zgłoszeniu robót związanych z odbudową 

drogi pomiędzy Jeżowem Sudeckim a Czernicą. Jednocześnie Starosta stwierdziła, że Powiat 

Jeleniogórski wraz z Miastem Jelenia Góra oraz Partnerem z Czech zamierzają złożyć do 

Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska wniosek o dotację na infrastrukturę 

drogową. Partnerem z Czech będzie Zarząd Dróg Wojewódzkich Województwa 

Libereckiego, który zamierza przebudować dwa odcinki dróg wojewódzkich o łącznej 

długości około 4 km w miejscowości Harrachov, Miasto Jelenia Góra przebudowę mostu na 

rzece Wrzosówka w ciągu drogi powiatowej nr 2655 D, natomiast Powiat Jeleniogórski 

przebudowę mostu w Siedlęcinie. Łącznie projekt będzie miał wartość ok. 4 mln euro z tego 

strona czeska  2 mln euro, a strona polska też ok. 2 mln euro ( w tym Miasto Jelenia Góra 800 

tys. euro, a Powiat Jeleniogórski 1,2 mln euro). Dofinansowanie wynosi 85% kosztów 

przebudowy infrastruktury drogowej. Wniosek należy złożyć do 16 listopada 2015 r, dlatego 

też w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z Czechami i Miastem Jelenia Góra w celu 

omówienia szczegółów dotyczących wniosku oraz ustaleniu kto będzie Liderem Projektu. 

Projekt realizowany będzie od IV kwartału 2016 do końca 2018 roku. Wkład własny w 

wysokości 15% Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego będzie starać się pozyskać z innych źródeł. 

Starosta poinformowała również, że w okresie międzysesyjnym uczestniczyła w wielu 

spotkaniach m.in. w: konferencji pt. „Otwarcie Komunikacyjne Kotliny Jeleniogórskiej”; 

XLVII  Inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016 Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Jeleniej Górze; XLV Jubileuszu Rajdu Górskiego Wojska Polskiego- Sudety 2015” w 

Szklarskiej Porębie; IV Dolnośląskim Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Seniorów 

„SENIORALIA” zorganizowanym w  Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze; XVIII 

Karkonoskich Spotkaniach w „Siedlisku Pstrąga” w Mysłakowicach; uroczystości wręczenia  

Medali za Długoletnie  Pożycie Małżeńskie  zorganizowanej w Gminnym Ośrodku Kultury w 

Mysłakowicach; uroczystych obchodach „Dnia Ratownika Górskiego” połączonego ze 

ślubowaniem i przyjęciem w poczet ratowników nowych członków,  które odbyły się  w 

Schronisku na Hali Szrenickiej; Inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016 Karkonoskiej 

Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze; obchodach Dnia Patrona Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Kowarach; obchodach 110-lecia powstania Związku Nauczycielstwa 

Polskiego w Polsce i 70 – lecia  ZNP w Jeleniej Górze; uroczystym wręczeniu Zrzeszeniu 

Handlu i Usług w Jeleniej Górze Honorowej Odznaki Ministra Gospodarki „Za zasługi dla 

Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej”; uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która 

odbyła się w Szczawnie Zdroju; 36 Forum Nordicum w Szklarskiej Porębie; Targach 

Poznańskich „TOUR SALON”; Jubileuszu 70-lecia Szkół Podstawowych w Mysłakowicach i 

Łomnicy; wręczeniu nagród na wernisażu pokonkursowej wystawy „Zobacz Ducha Gór 

2015” w  Galerii Skene w  Teatrze C.K. Norwida w Jeleniej Górze; Jubileuszu 70-lecia szkoły 

I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

Nr 1 w Jeleniej Górze;  obchodach 45-lecia działalności Domu Pomocy Społecznej w 

Sosnówce. 

 

Ad. 15.  

Przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego J. Pokój poinformował, że w okresie 

międzysesyjnym zajmował się bieżącymi sprawami związanymi z organizacją prac Rady  

i Komisji, w tym, dzisiejszej Sesji.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Wiśniewski poinformował, że w okresie 

międzysesyjnym uczestniczył w Sesji Rady Gminy Podgórzyn, a także zajmował się 

sprawami  i tematami związanymi z obecną Sesją.  
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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 spotkaniu z przedstawicielami Rady Miasta Piechowice  

odnośnie losów boiska szkolnego przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w 

Piechowicach. 

 

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. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, radna Wiesława Bąk poinformowała, że odbyło się 

jedno posiedzenie Komisji poświęcone sprawom omawianym na dzisiejszej Sesji. 

 

Przewodniczący Komisji Turystyki, i Promocji Powiatu, radny  Grzegorz Truchanowicz 

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

dzisiejszej Sesji. Ponadto uczestniczył w wielu spotkaniach z partnerami Powiatu 

Jeleniogórskiego podejmując tematy i omawiając zagadnienia dotyczące sportu i turystyki. 

 

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

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

Sesję. Jednocześnie poinformował radnych o piśmie, które wpłynęło od Rady Gminy 

Mysłakowice do Rady Powiatu Jeleniogórskiego i zostało skierowane pod obrady Komisji 

Budżetowej, dotyczące stanu dróg powiatowych w gminie Mysłakowice. Jako 

Przewodniczący Komisji Budżetowej ustalił wspólne posiedzenie z Przewodniczącym 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa na dzień 9 listopada br. 

na godzinę 11
00

 w Starostwie Powiatowym. 

 

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

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

dzisiejszej Sesji. Nadmienił również o wizycie delegacji z partnerskiego regionu Aachen  oraz  

Bambergu. Wspólnie brali oni udział w konferencji wysokiej rangi „Forum Nordicum” w 

Szklarskiej Porębie. Na konferencję przyjechali szefowie najważniejszych organizacji m. in., 

przewodniczący Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) Gian Franco Kasper, 

sekretarz generalna FIS Sarah Lewis, prezydent Worldloppet Angelo Corradini i dyrektor 

Pucharu Świata w Skokach Walter Hofer. Sportowców reprezentowali: były mistrz świata i 

olimpijski w kombinacji norweskiej Mario Stecher oraz reprezentanci Czech w skokach 

narciarskich Jakub Jiroutek i Tomas Slavik. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, radny 

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

dzisiejszej Sesji.  

 

Ad. 16.  Interpelacje i zapytania 

Radny E. Kleśta zwrócił się do Starosty Jeleniogórskiego Anny Konieczyńskiej  z zapytaniem 

dotyczącym wycinki drzew przy remontowanych drogach powiatowych w 2015 roku. 

Zapytanie to stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta Jeleniogórski Anna Konieczyńska poinformowała radnego, że odpowiedź otrzyma na 

piśmie. 
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Radny B. Chodak zwrócił się do Starosty Jeleniogórskiego Anny Konieczyńskiej  odnośnie  

zatrudnienia przez nią dwóch doradców. 

  

Starosta poinformowała, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym może zatrudnić do 

pięciu doradców. Obecnie zatrudnieni są dwaj doradcy na umowę o pracę. Osoby te 

bezpośrednio z nią  współpracują oraz reprezentują ją w niektórych rozmowach 

prowadzonych z przedstawicielami gmin oraz wykonawcami.  

 

 

Ad. 17. 

Oświadczenia   radnych. 

 

Ad. 18. Sprawy różne.  

Przewodniczący Rady J. Pokój poddał pod głosowanie  wniosek radnego Eugeniusza Kleśty o  

zobowiązaniu Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego do przygotowania programu 

funkcjonowania oświaty powiatowej w związku z sytuacją finansową i demograficzną w 

powiecie jeleniogórskim - termin realizacji wniosku 6-mcy. 

 

Wicestarosta P. Kwiatkowski zwrócił się do radnego E. Kleśty  o wyrażenie przez niego 

zgody na skrócenie tego terminu, gdyż do końca miesiąca stycznia przyszłego roku powinny 

być rozstrzygnięte  kwestie związane z budżetem Powiatu Jeleniogórskiego na 2016 rok  oraz 

cały harmonogram postępowania. Podjęte i przeprowadzone mają być  decyzje o 

restrukturyzacji bądź likwidacji placówek oświatowych. Wicestarosta  zaproponował termin 

realizacji ww. wniosku radnego w terminie do 4 miesięcy. 

 

Przewodniczący Rady J. Pokój zwrócił się do radnego E. Kleśty z pytaniem, czy wyraża 

zgodę na propozycję Wicestarosty Jeleniogórskiego. 

 

Radny E. Kleśta wyraził zgodę na realizację jego wniosku w terminie do 4 miesięcy. 

 

Przewodniczący Rady J. Pokój poddał pod głosowanie  wniosek  radnego E. Kleśty z 

uwzględnieniem 4 miesięcznego terminu dla jego realizacji przez Zarząd Powiatu 

Jeleniogórskiego.  

W głosowaniu brało udział 14 radnych.  

Wynik głosowania: 

za    - 14osób, 

przeciw   -   0 osób,  

wstrzymało się  -   0 osób. 

Przewodniczący Rady Powiatu J. Pokój stwierdził, że wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Pokój poinformował, że: kolejna Sesja przewidywana 

jest na dzień  26 listopada 2015 r.; Urząd Gminy w Janowicach Wielkich przesłał radnym 

Powiatu do wiadomości pismo w sprawie ujęcia w budżecie środków na remont drogi 2778D 

Wojanów - Trzcińsko – Janowice Wielkie - Radomierz, w tej sprawie wystąpiła też Rada 

Sołecka i Stowarzyszenie Sołectwa Wojanów – Bobrów; Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego udzieliło kolejnej dotacji – pismo do wglądu w Biurze Rady Powiatu; Starosta 

Jeleniogórski do wiadomości radnych przekazała odpowiedź na pismo  firmy ADLA w 

sprawie przystosowania dla osób niepełnosprawnych budynku administracyjno – biurowego 

przy ul. Kochanowskiego 10 . 
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Wicestarosta Jeleniogórski poinformował radnych, że: Prezydent Miasta Jeleniej Góry 

wypowiedział umowę odnośnie  porozumienia w sprawie wspólnego finansowania 

Powiatowego Urzędu Pracy; Prezydent Miasta Jeleniej Góry wystąpił do Zarządu Powiatu 

Jeleniogórskiego o współfinansowanie kosztów działalności Powiatowego Zespołu ds. 

Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności i oczekuje dofinansowania (czego do tej pory nie 

czynił) na poziomie 85.000 zł,  a jest to zadanie rządowe i w całości powinno być 

finansowane poprzez budżet Wojewody Dolnośląskiego;  w tym roku będzie remontowany 

odcinek drogi w Antonowie ze środków bieżących,  gdyż  Zarząd Powiatu przejął do swoich 

zasobów ośrodek w Antoniowie, który zostanie wystawiony na sprzedaż; Zarząd Powiatu 

przedłużył na kolejny rok umowę dzierżawy  Powiatowemu  Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w 

Kowarach (umowa dzierżawy dotyczy budynku przy ul. 1-go Maja  „Przychodnia”); odbył się 

przetarg, w wyniku którego zostały sprzedane w Szklarskiej Porębie 2 mieszkania, działka 

oraz dawny „Dom Dziecka” nr 2 ( za kwotę 1 225,000 zł); Zarząd Powiatu złożył pismo do 

Ministra Finansów dotyczące spłaty zadłużenia (przez 10 lat  w 40 ratach ),  Minister odrzucił 

ww. propozycję i wydał decyzję o spłacie zadłużenia do końca 2017 roku w 9 ratach; Zarząd 

Powiatu odwołał się  od decyzji Ministra Finansów,  jednocześnie 30 września br. Minister 

Finansów wszczął postępowanie w sprawie zwrotu drugiej kwoty subwencji oświatowej z 

2011 roku,  a mianowicie 2.200,000 zł.  

 

Starosta Jeleniogórski Anna Konieczyńska poinformowała radnych, że podczas 

Międzynarodowych Targów w Poznaniu odebrała nagrodę, która jest wyróżnieniem dla 

Powiatu Jeleniogórskiego w konkursie „Róża Regionów 2015”  w kategorii ”Aplikacje 

mobilne”  oraz wyróżnieniem dla Miasta Szklarskiej Poręby w kategorii projekty specjalne 

gra terenowa „Magiczny Szlak Ducha Gór”. Konkurs zorganizowany został przez 

dwutygodnik branży turystycznej „Aktualności Turystyczne”. Nagrodzona aplikacja mobilna 

to efekt projektu „Promocja Karkonoszy” realizowanego w bieżącym roku przez Powiat 

Jeleniogórski . 

 

Ad. 19.   

Przewodniczący Rady Powiatu J. Pokój zamknął XI Sesję Rady Powiatu Jeleniogórskiego 

o godz. 13
03

. 

 

 

                                 Przewodniczący Rady                 

                                             Jerzy Pokój 
   

 
Protokołowała:                                   

Aleksandra Parkitna –Rokosz 

 

 

 

 

 

Spr.: Ewa Gralik- Żmudzińska 

  


