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Protokół 

z XVIII Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego, 

która odbyła się w dniu 29 kwietnia 2016 roku, o godz. 9
00

 

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze. 

Ad.1. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego Eugeniusz Kleśta otworzył XVIII Sesję 

Rady Powiatu Jeleniogórskiego. Przywitał Komendanta Miejskiego Państwowej Straży 

Pożarnej w Jeleniej Górze mł. bryg. mgr inż. Jerzego Sładczyka, radnych, Zarząd Powiatu 

Jeleniogórskiego oraz dyrektorów jednostek i wydziałów. Na podstawie listy obecności 

Przewodniczący Rady  stwierdził, że w Sesji uczestniczy 17 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 Eugeniusz Kleśta przedstawił porządek obrad XVIII  Sesji Rady 

Powiatu Jeleniogórskiego. Zawiadomienie o Sesji, wraz z porządkiem obrad, stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Następnie zwrócił się do radnych z pytaniem, czy są 

wnioski do przedstawionego porządku obrad.  

W związku z ich brakiem, Przewodniczący Rady Powiatu E. Kleśta poddał pod głosowanie  

porządek obrad XVIII Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego. 

W głosowaniu brało udział 17 radnych.  

Wynik głosowania: 

za    - 17 osób, 

przeciw   -   0 osób,  

wstrzymało się  -   0 osób. 

Przewodniczący Rady Powiatu E. Kleśta stwierdził, że porządek obrad został przyjęty 

jednogłośnie.    

 

Ad.3. 

Przewodniczący Rady Powiatu E. Kleśta przystąpił do realizacji punktu porządku obrad, 

dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego 

Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze o stanie powiatu jeleniogórskiego w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej w 2015 roku.  

 

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze Jerzy Sładczyk przedstawił 

w/w informację, stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Na obrady przybył radny Jerzy Pokój. 

 

Przewodniczący Rady E. Kleśta podziękował Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży 

Pożarnej w Jeleniej Górze, Jerzemu Sładczykowi za wnikliwe przedstawienie stanu powiatu 

jeleniogórskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2015 roku. 

 

Radny Grzegorz Rybarczyk jako Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy 

Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego podziękował Komendantowi za: 

wieloletnią współpracę, zawsze okazywaną pomoc i udział w projektach unijnych;  wszystkie 

szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej oraz ratownictwa 

medycznego; udział w organizacji i realizacji konkursów m.in. „ Uczę się bezpiecznie żyć” - 

dotyczący bezpieczeństwa publicznego, a w którym uczestniczy niemal 8.000 uczniów. To 
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bardzo ważny przekaz z dziedziny bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Na zakończenie życzył 

Komendantowi wielu sukcesów w życiu zawodowym i dobrej współpracy z nowo wybranym 

Przewodniczącym Komisji Spraw Społecznych - Krzysztofem Wiśniewskim. 

 

Radny Jarosław Kotliński spytał Komendanta, czy Państwowa Straż Pożarna w Jeleniej Górze 

ma wpływ na okoliczne samorządy gminne odnośnie usytuowania nowych hydrantów na ich 

terenie.  

 

Komendant Państwowej Straży Pożarnej oznajmił, że na etapie odbioru obiektu nowo 

wybudowanego w którym Straż Pożarna bierze czynny udział, sprawdzane jest zaopatrzenie 

w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. Jest to jeden z elementów składowych projektu 

budowlanego i jeden z warunków, aby inwestor otrzymał pozwolenie na budowę. Odnosząc 

się do starych budynków stwierdził, że nie jest to działaniem w jurysdykcji Komendanta 

Państwowej Straży Pożarnej. Poszczególne gminy przysyłają plany do uzgodnienia min. 

plany przestrzennego zagospodarowania. Każdorazowo przy uzgodnieniach wskazuje się i 

przypomina  o obowiązku realizacji zadań związanych z ochrona przeciwpożarową. 

Stwierdził, że problem braku wody w hydrantach jest problemem ogólnopolskim, nie licząc 

nowych jednostek osadniczych – osiedli, gdzie sieci hydrantowe budowane są od podstaw.  

Dlatego miedzy innymi na wyposażeniu PSP znajdują się samochody z dużymi zbiornikami 

na wodę oraz samochód cysterna o pojemości 18 m
3
, również samochód SKANIA - 12 ton 

środka gaśniczego. Stanowią one mobilne zbiorniki przy działaniach PSP. Poinformował 

radnych, że niektóre z gmin dokonują dwa razy w roku przeglądów  hydrantów. Komendant 

PSP oznajmił, że znane są jeleniogórskiej jednostce PSP,  rejony powiatu jeleniogórskiego 

gdzie występuje problem z wodą (w większym stopniu są to ujęcia powierzchniowe, które 

uzależnione są od intensywności opadów).  

 

Radny Sławomir Celt zwrócił się do Komendanta z pytaniem jak jest z wyposażeniem wozów 

jednostek OSP w nożyce do ciecia blach i innego rodzaju sprzęt wykorzystywanego przy 

wypadkach drogowych. Bardzo często jednostki OSP znajdują się jako pierwsze na miejscu 

wypadku, a tam każda minuta decyduje o losie poszkodowanego. Radny spytał o ilość tak 

wyposażonych samochodów  na terenie powiatu jeleniogórskiego oraz  gdzie będą one 

stacjonować. 

 

Komendant Państwowej Straży Pożarnej, Jerzy Sładczyk stwierdził, że na terenie powiatu 

jeleniogórskiego wszystkie jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – 

Gaśniczego, (a jest tak w każdej gminie - po jednej minimum jednostce)  są wyposażone w 

sprzed ratowniczo - hydrauliczny i jest to jednym z warunków, aby taka jednostka została 

włączona do KSRG. Komendant podkreślił, że zakup sprzętu podstawowego to koszt rzędu 

120.000 zł, kolejnymi kosztami są bieżące ich konserwacje i przeglądy. Poinformował 

radnych, że jednostka OSP to nic innego jak Stowarzyszenie, za  jego wyposażenie głównie 

odpowiada wójt, burmistrz czy prezydent miasta. Stowarzyszenie tworzy się na wniosek 

ludzi, następnie uchwałą stowarzyszenia tworzona jest jednostka operacyjno-techniczna, czyli 

ratownicy. Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej samorząd lokalny (wójt, 

burmistrz,  prezydent) ma obowiązek dla takiej jednostki ogłosić gotowość operacyjną. 

Komenda Miejska PSP w Jeleniej Górze mając zbędny sprzęt przekazuje go takim 

jednostkom dla lepszego prowadzenia  działań ratowniczych. Komendant oświadczył, że na 

przestrzeni ostatnich kilku  latach nie zdarzyło się, aby jednostka przybywając na miejsce 

zdarzenia nie mogła podjąć działań ratowniczych z uwagi na brak sprzętu. 
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Radny Jacek Włodyga spytał Komendanta, czy strażacy przechodzą tzw. testy „zdrowotne”, 

„wydolnościowe”. Jeżeli tak, to ile razy w roku i w jaki sposób one się odbywają oraz  czy 

jest współpraca ze strażakami z Niemiec bądź Czech w tym zakresie?  

 

Komendant  oznajmił, że na terenie województwa dolnośląskiego znajdują się dwie komory 

dymowe w Lubinie i Wrocławiu. Każdy strażak ma obowiązek przejść przez taka komorę, ale 

niestety tylko raz w trakcie służby (dotyczy to również ochotników straży pożarnej), gdyż jest 

to jednym z elementów szkoleniowych. Przed wejściem do komory dymowej strażak musi 

przejść test wysiłkowo- wydolnościowy, jeżeli nie zostanie on zaliczony, to nie wejdzie do 

komory. Komendant stwierdził, że strażacy nie mają możliwości przejścia przez komorę, w 

której pali się ogień. Takie komory znajduj się w szkołach, gdzie strażak w ramach szkolenia 

przechodzi taki test. Komendant stwierdził, że bardzo dobrze podległa jemu jednostka 

współpracuje ze strona czeską. Dwa razy do roku organizuje  tzw. „manewry” ze strażakami z 

Czech a dokładniej z Jablonca nad Nisou. Poinformował, że niestety strażacy z polski nie 

mogą w obcym kraju przejść testu komory dymnej, gdyż jest uwarunkowane ubezpieczeniem, 

niemniej podkreślił, że coraz większe są ograniczenia przy zagranicznej współpracy, gdyż w 

każdym kraju są odrębne zapisy ustawodawcze. 

 

Salę obrad opuścili radni: Grzegorz Truchanowicz, Bogusław Chodak, Jerzy Pokój. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, radny Krzysztof Wiśniewski, poinformował, że 

opinia Komisji dla przedmiotowej uchwały oraz sprawozdania jest pozytywna.  

 

Przewodniczący Rady E. Kleśta poddał pod głosowanie treść uchwały Nr XVIII/96/2016  

w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w 

Jeleniej Górze o stanie bezpieczeństwa Powiatu Jeleniogórskiego w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej w 2015 roku. 

W głosowaniu brało udział 15 radnych. 

Wynik głosowania: 

za    - 15 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. 

 

Przewodniczący Rady E. Kleśta podziękował w imieniu własnym i radnych Komendantowi 

Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, Jerzemu Sładczykowi za rok ciężkiej 

pracy na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa w powiecie jeleniogórskim. Podkreślił, że straż 

pożarna i strażacy cieszą się największym poparciem i zaufaniem społeczności. Życzył 

Komendantowi, aby było jak najmniej zdarzeń, w których straż musiałaby brać udział i aby 

miała jak najwięcej czasu na  doskonalenie umiejętności. 

 

Komendant PSPP  zaprosił wszystkich obecnych na sali na uroczyste obchody Dnia Strażaka 

w dniu 20 maja br. w Jeleniogórskim Centrum Kultury. Msza Św.  odbędzie się w dniu 

patrona strażaków Św. Floriana tj.  4 maja br. w Kościele pw. Matki Boskiej Królowej Polski 

i Św. Franciszka z Asyżu. 
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Ad.4. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu K. Wiśniewski przystąpił do realizacji punktu porządku 

obrad, dotyczącego projektu uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016  roku, oddając głos 

Urszuli Filipczuk, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze, która przedstawiła 

podział środków z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w 2016 roku. 

Podział środków na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej  przedstawiła Kierownik Działu 

Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej Monika Kadryś z Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Jeleniej Górze.  

Na  obrady powrócili radni: Grzegorz Truchanowicz i Bogusław Chodak. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu E. Kleśta poprosił o przedstawienie stanowiska   Powiatowej 

Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Jeleniogórskim. 

 

Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Ligia Jamer 

oznajmiła, że Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze 

pozytywnie zaopiniowała przedstawiony podział środków PFRON na rok bieżący. 

Podziękowała  za bardzo dobrą współpracę zarówno z PCPR jak i z PUP w Jeleniej Górze. 

Dzięki tej współpracy Rada ds. Osób Niepełnosprawnych zawsze jest traktowana akuratnie, 

poważnie i  członkowie Rady czują się potrzebni.  

 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, radny K. Wiśniewski poinformował o 

pozytywnej opinii Komisji dla projektu przedmiotowej uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu, radny Bogusław Chodak 

poinformował, że Komisja projekt przedmiotowej uchwały zaopiniowała również 

pozytywnie. 

 

Przewodniczący Rady E. Kleśta poddał pod głosowanie treść uchwały Nr XVIII/97/2016  

w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych w 2016 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 5 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.5. 

Kierownik Działu Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej Monika Kadryś z Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie jeleniogórskim w 2015 roku wraz ze 

sprawozdaniem, które stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

Radny J. Kotliński stwierdził, że w ww. sprawozdaniu, niepokojącą informacją jest to, że 

wskaźnik liczby wolontariatów w powiecie jeleniogórskim jest tak niski. Pomimo tego, że z 

obserwacji wynika, że wolontariat wśród młodzieży działa dość mocno z wielkim 

zaangażowaniem i właśnie na rzecz osób starszych oraz niepełnosprawnych. W związku z 
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powyższym radny zwrócił się z pytaniem do Kierownik Działu Świadczeń i Pomocy 

Instytucjonalnej Moniki Kadryś, czy w związku z tym są podejmowane jakieś działania, które 

zwiększą liczbę wolontariuszy w naszym powiecie. 

 

 Radny Grzegorz Rybarczyk, stwierdził, że organizując jakąkolwiek imprezę dla dzieci 

niepełnosprawnych zawsze może liczyć na pomoc wolontariuszy  z różnych szkół z całego 

powiatu jeleniogórskiego. Czasami jest to liczba 300 uczniów i dziwi radnego tak niewielka 

liczba w przedstawionym sprawozdaniu. 

 

Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Ligia Jamer 

poinformowała radnych, że tak wykazuje statystyka wynikająca z dokumentów o ujętych 

wolontariuszach,  którzy mają podpisaną tzw. umowę wolontariacką. Taka umowa niesie dla 

organizacji pewne następstwa finansowe, gdyż trzeba ubezpieczyć wolontariusza, a na to tym 

bardziej nie ma pieniędzy. W związku z tym łatwiej i wygodniej jest zorganizować 

wolontariat wśród młodzieży pełnoletniej. 

 

Radny B. Chodak zwrócił się z pytaniem do Kierownik Działu Świadczeń i Pomocy 

Instytucjonalnej Moniki Kadryś w sprawie pieczy zastępczej - czy program „ 500 Plus” nie 

powoduje przypadkiem nagłego przypływu uczuć rodzicielskich w stosunku do dzieci 

przebywających w domach dziecka? 

 

Monika Kadryś stwierdziła, że nie ma żadnych problemów związanych z tym programem. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, radny K. Wiśniewski poinformował o 

pozytywnej opinii Komisji dla przedmiotowego sprawozdania oraz projektu  uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu radny Bogusław Chodak 

poinformował, że Komisja projekt przedmiotowej uchwały zaopiniowała również 

pozytywnie. 

 

Przewodniczący Rady E. Kleśta poddał pod głosowanie treść uchwały  

Nr XVIII/98/2016 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie 

jeleniogórskim w 2015 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 7 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 6.  
Przewodniczący Rady Powiatu E. Kleśta  przystąpił do realizacji punktu porządku obrad, 

dotyczącego projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu 

Jeleniogórskiego na lata 2016-2020 (stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszego protokołu), 

który przedstawiła Beata Kozińska dyrektor Wydziału Rozwoju i Obsługi Technicznej 

Starostwa Powiatowego. Na wstępie dyrektor podziękowała radnemu Andrzejowi Sztando za 

współpracę, wsparcie i sugestie, które były uwzględnione w trakcie tworzenia tego 

dokumentu. Podziękowania skierowała Pana dr Piotra Rogali, pracownika naukowego 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, który pełnił rolę doradczą koordynując 
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jednocześnie warsztaty z udziałem wszystkich pracowników jednostek podległych Staroście 

Jeleniogórskiemu. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, radny K. Wiśniewski poinformował o 

pozytywnej opinii Komisji dla projektu przedmiotowej uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu, radny Bogusław Chodak 

poinformował, że Komisja projekt przedmiotowej uchwały zaopiniowała również 

pozytywnie. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu, radny Leszek Supierz poinformował o 

pozytywnej opinii Komisji dla projektu przedmiotowej uchwały. 

 

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

dla projektu uchwały jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady E. Kleśta poddał pod głosowanie treść uchwały 

Nr XVIII/99/2016 w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 

2016-2020. 

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 9 do niniejszego protokołu. 

 

Etatowy Członek Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego, Andrzej Walczak oznajmił, że w 

związku z omawianiem uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu 

Jeleniogórskiego na lata 2016-2020 oraz z uwagi na to, że miał zaszczyt być 

Przewodniczącym Zespołu, który tworzył ten program dziękuje serdecznie wszystkim tym, 

którzy byli zaangażowani w tworzenie tego dokumentu, po czym wyczytał ich z imienia i 

nazwiska tj.: 

1. Annie Kowalskiej, podinspektor w Wydziale Rozwoju i Obsługi Technicznej, 

2. Małgorzacie Maras, inspektor  w Biurze Zamówień Publicznych, 

3. Barbarze Reckiej, inspektor  w Wydziale Finansowym, 

4. Lidii Kaczmarczyk Pałucha, inspektor w Wydziale Oświaty i Zdrowia, 

5. Karolinie Marczewskiej, główny specjalista w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu, 

6. Grażynie Materak, zastępcy dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 

7. Włodzimierzowi Słodkiewiczowi, zastępcy dyrektora Wydziału Organizacyjnego, 

8. Helenie Gawron, dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki  

Przestrzennej, 

9. Janowi Politajowi, Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki 

Nieruchomościami, 

10. Damianowi Kubiakowi, Dyrektor Biura Informatyki i Kontroli, 

11. Krzysztofowi Preisnerowi, Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze, 

12. Marcie Weraksie, główny specjalista w Wydziale Zarzadzania Kryzysowego i Spraw 

Obronnych, 

13. Anecie Sempiak, główny specjalista w Wydziale Komunikacji, 
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14. Ewie Osieckiej, specjaliście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej 

Górze, 

15. Krystynie Górskiej, główny specjalista ds. analiz, programów i statystyki rynku pracy  

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze, 

16. Zbigniewowi Czarniawskiemu, główny specjalista w Wydziale Dróg Powiatowych , 

17. Krystynie Makles, nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa  

Sportowego w Szklarskiej Porębie, 

18. Sylwie Kędzierskiej, Wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach, 

19. Małgorzacie Mazur, główna księgowa Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych 

w Piechowicach, 

20. Januszowi Mróz, kierownik administracyjny Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” 

w Miłkowie, 

21. Jolancie Boczkowskiej, nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych w Domu Pomocy 

Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie, 

22. Grażynie Krawiec, kierownik administracyjno–gospodarczy w Domu Pomocy 

Społecznej w Janowicach Wielkich, 

23. Elżbiecie Zięba, pracownik socjalny w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach, 

24. Mariannie Wacław, główna księgowa w Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce, 

25. Edycie Żakowicz, pracownik socjalny w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie, 

26. Lechowi Skuza, dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia 

w Szklarskiej Porębie, 

27. Alicji Łukaszewicz, Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Szklarskiej Porębie. 

Podziękował również dr Piotrowi Rogali, pracownikowi Uniwersytetu Ekonomicznego, który 

prowadził dla Starostwa Powiatowego warsztaty inicjujące rozpoczęcie prac nad tym 

Programem.  Szczególne podziękowanie złożył radnemu Andrzejowi Sztando za wniesienie 

cennych uwag, które zostały uwzględnione i podniosły jakość tego dokumentu. Na koniec 

wyraził ogromne podziękowania dyrektor Wydziału ROT - Beacie Kozińskiej, gdyż bez jej 

pracy, zaangażowaniu i samozaparcia ten Program mógłby nie powstać. 

 

Przewodniczący Rady E. Kleśta ogłosił 10 minutową przerwę. 

Obrady opuścił radny Andrzej Sztando. 

 

Ad. 7.  
Po przerwie Sprawozdanie i projekt uchwały przedstawił zastępca dyrektora Wydziału 

Organizacyjnego Włodzimierz Słodkiewicz. Sprawozdanie z realizacji Programu i form 

współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami 

w 2015 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący  Komisji Spraw Społecznych, radny K. Wiśniewski zwrócił się z pytaniem 

do z-cy dyrektora Wydziału Organizacyjnego, jakie są szanse, aby punkt pomocy prawnej z 

Jeleniej Góry został przeniesiony do Gminy Podgórzyn, gdyż Wójt Gminy tym pomysłem jest 

zainteresowany? 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjnego, Włodzimierz Słodkiewicz stwierdził, że takie 

umowy zawierane są na okres roczny i każdego roku będą ustalane miejsca lokalizacji w 

danych miastach i gminach. Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą, Powiat 

Jeleniogórski utworzył na swoim terenie 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej tj. w lokalach 

udostępnionych przez gminy Kowary (w budynku Centrum Wczesnej Profilaktyki 

Zdrowotnej przy ul. Staszica 18), Mysłakowice (w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001255
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Społecznej przy ul. Wojska Polskiego 2a) oraz w Starostwie Powiatowym ( budynek przy ul. 

Podchorążych 15), mieszkańcy mogą tam zasięgnąć pomocy prawnej w następującym 

zakresie: 

 poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, 

przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach; 

 wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego; 

 pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia 

pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu 

przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-

administracyjnym; 

 sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy 

prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-

administracyjnym. 

Zgodnie z ustawą darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają: 

 młodzież do 26. roku życia, 

 osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane 

świadczenie  z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, 

 osoby, które ukończyły 65. lat, 

 osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, 

 kombatanci, 

 weterani, 

 zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią 

techniczną. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjnego Włodzimierz Słodkiewicz kończąc 

wystapienie poinformował, że jeżeli wójtowie, burmistrzowie wyrażą chęć i wolę w 

tworzeniu takich lokali na terenie swoich miast bądź gmin, to we wrześniu br. będą mogli 

składać wnioski o utworzenie takiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Dotacja na ten 

cel to 154 zł miesięcznie i tyle otrzyma gmina. 

Radny J. Kotliński spytał W. Słodkiewicza, czy wszystkie wnioski złożone przez organizacje 

pozarządowe zostały rozpatrzone pozytywnie, czy wystąpiły też przypadki, do których 

komisje konkursowe miały pewne zastrzeżenia. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjnego, Włodzimierz Słodkiewicz stwierdził, że 

zdarzyły się sytuacje,  w których były zastrzeżenia z przyczyn formalnych. 

 

Przewodniczący  Komisji Spraw Społecznych, radny K. Wiśniewski poinformował, że 

Komisja  pozytywnie zaopiniowała przedstawione sprawozdanie wraz z  projektem uchwały.   

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu, radny L. Supierz poinformował  

o pozytywnej opinii Komisji dotyczącej przedmiotowej uchwały.  

  

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu, radny B. Chodak 

poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.  

 

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

dla przedmiotowej uchwały również jest pozytywna.   
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Przewodniczący Rady E. Kleśta poddał pod głosowanie treść uchwały  

Nr XVIII/100/2016 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego 

z realizacji Programu i form współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami w 2015 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 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 
Ad. 8.  
W punkcie porządku obrad dotyczącym podjęcia uchwały w sprawie powierzenia Gminie 

Janowice Wielkie prowadzenia zadania polegającego na utrzymaniu zieleni przydrożnej w 

pasie drogowym dróg powiatowych położonych na terenie gminy Janowice Wielkie, 

Wicestarosta Paweł Kwiatkowski poinformował radnych, że zgodnie z art. 12 pkt 8a ustawy z 

dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym powierzanie prowadzenia zadań 

publicznych, w tym prowadzenie zadania w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych, 

należy do wyłącznej właściwości Rady Powiatu. Z przyczyn technicznych i organizacyjnych 

zaistniała konieczność przekazania do prowadzenia przez Gminę Janowice Wielkie zadania 

polegającego na utrzymaniu zieleni przydrożnej w pasie drogowym dróg powiatowych 

położonych na terenie Gminy. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest 

zasadne. 

 

Radny Mirosław Górecki zwrócił się z pytaniem do Wicestarosty - jakie koszty poniesie 

Starostwo Powiatowe w wyniku  utrzymania zieleni przydrożnej w pasie drogowym za jeden 

kilometr? 

 

Wicestarosta P. Kwiatkowski poinformował radnych, że jest to kontynuacja porozumienia z 

roku ubiegłego i obejmuje pełny zakres prac na terenie Gminy Janowice Wielkie tj. 30 km 

dróg powiatowych – koszt wynosi11.000 zł na cały rok. 

Salę obrad opuścił radny Julian Lachowicz. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu, radny L. Supierz poinformował  

o pozytywnej opinii Komisji dotyczącej przedmiotowej uchwały.  

 

Przewodniczący Rady E. Kleśta poddał pod głosowanie treść uchwały  

Nr XVIII/101/2016 w sprawie powierzenia Gminie Janowice Wielkie prowadzenia zadania 

polegającego na utrzymaniu zieleni przydrożnej w pasie drogowym dróg powiatowych 

położonych na terenie gminy Janowice Wielkie. 

W głosowaniu brało udział 15 radnych. 

Wynik głosowania: 

za    - 15 osób, 

przeciw   -   0 osób,  

wstrzymało się  -   0 osób. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
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Ad. 9.  
Przewodniczący Rady Powiatu E. Kleśta  przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad  

dotyczącego, podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 

2016 rok, a następnie oddał głos Skarbnik Powiatu, Grażynie Bojęć, która przedstawiła ww. 

projekt uchwały. 

Na  obrady wrócił radny J. Lachowicz a opuścił je radny A. Walczak. 

 

Przewodniczący  Komisji Spraw Społecznych, radny K. Wiśniewski poinformował, że 

Komisja  pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.   

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu, radny L. Supierz poinformował  

o pozytywnej opinii Komisji dotyczącej projektu przedmiotowej uchwały. 

  

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu, radny B. Chodak 

poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały. 

Przedstawiony znaczny przyrost dochodów jest pozytywnym symptomem, stwierdził 

również, że ma ogromną nadzieję, że takie uchwały będą częściej trafiały pod obrady Komisji 

Rady. Poinformował, że emocje na posiedzeniu Komisji dotyczyły modernizacji obiektu 

MOS w ZPRW w Szklarskiej Porębie na cele działalności w strukturze DWDiPZ w związku z 

tym Komisja BFiMP wniosła do Komisji Spraw Społecznych o dokonanie starannej analizy 

celowości przeznaczenia internatu po Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii na cele 

realizowane przez Domy Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie. 

Działania,  te zdaniem członków Komisji należy połączyć z wizją lokalną w tym obiekcie. 

Wniosek ten stanowi załącznik nr 13 do niniejszego załącznika. 

 

Przewodniczący Rady E. Kleśta poddał pod głosowanie treść uchwały Nr XVIII/102/2016 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2016 rok . 

W głosowaniu brało udział 15 radnych. 

Wynik głosowania: 

za    - 15 osób, 

przeciw   -   0 osób,  

wstrzymało się  -   0 osób. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 10.  
Przewodniczący Rady Powiatu E. Kleśta w kolejnym punkcie porządku obrad poprosił 

Przewodniczących Komisji stałych o przedstawienie planów pracy na 2016 rok  przez 

poszczególne Komisje.  

 

Radny E. Kleśta zwrócił się do Przewodniczących Komisji z prośbą o nieodczytywanie 

planów pracy poszczególnych Komisji z uwagi na znajomość tematów w tym zakresie  przez 

radnych. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu B. Chodak stwierdził, że 

Komisja nowy plan zatwierdziła bez uwag. Przewodniczący Komisji podziękował byłemu 

Przewodniczącemu Komisji Budżetu radnemu Mirosławowi Góreckiemu za to, że 

przewodniczył tą Komisji i oznajmił, że ubolewa nad tym , że nie ma go w składzie obecnej 

Komisji B,FiMP, tym nie mniej chciałby być dobrym kontynuatorem i ma nadzieję, że sprosta 

oczekiwaniom Rady. 
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Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu, przedstawionego przez 

Przewodniczącego Komisji B. Chodaka.  

Przewodniczący Rady E. Kleśta poddał pod głosowanie plan pracy Komisji: 

W głosowaniu brało udział 16 radnych. 

Wynik głosowania: 

za    - 16 osób, 

przeciw   -   0 osób,  

wstrzymało się  -   0 osób. 

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że plan pracy Komisji został przyjęty jednogłośnie. 

Plan pracy  stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

Radny M. Górecki opuścił obrady. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych K. Wiśniewski, poinformował radnych, że plan 

pracy Komisji został przedstawiony i omówiony na posiedzeniu Komisji. Jednocześnie 

podziękował radnym Grzegorzowi Rybarczykowi i Bogdanowi Kamińskiemu za 

przewodnictwo Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej , Bezpieczeństwa i Porządku 

Publicznego oraz Komisji Oświaty i Kultury, które zostały połączone i ma nadzieję, że radny 

Grzegorz Rybarczyk zostanie członkiem Komisji Spraw Społecznych. 

 

Radny G. Rybarczyk poinformował radnych, że w najbliższym czasie złoży stosowny 

wniosek w tej sprawie, gdyż wyraża chęć uczestnictwa w pracach tej Komisji. 

 

Przewodniczący Rady E. Kleśta poddał pod głosowanie plan pracy Komisji Spraw 

Społecznych: 

W głosowaniu brało udział 15 radnych. 

Wynik głosowania: 

za    - 15 osób, 

przeciw   -   0 osób,  

wstrzymało się  -   0 osób. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że plan pracy Komisji został przyjęty jednogłośnie. Plan 

pracy  stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

Na obrady powrócił radny Mirosław Górecki.  

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu, radny Leszek Supierz poinformował 

radnych, że plan pracy Komisji również został przedstawiony i omówiony na posiedzeniu 

Komisji. Plan zawiera tematy, które znajdowały się w Komisji Turystyki i Promocji Powiatu 

jak również Komisji Współpracy Zagranicznej i Partnerstwa. Przewodniczący Komisji na 

zakończenie podziękował radnym Jackowi Włodydze i Grzegorzowi Truchanowiczowi za 

przewodniczenie tym komisjom.  

 

 

Etatowy Członek Zarząd Powiatu odczytał wniosek grupy radnych, w tym członków Klubu 

PSL (uchwała z 26.04.2016 r.) o ujęcie w porządku obrad, trwającej właśnie Sesji Rady 

Powiatu, projektu uchwały w sprawie odwołania z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady 

Radnego Bogdana Kamińskiego. Argumentami decydującymi o złożeniu takiego wniosku są 

zawarte w nim: działanie wbrew stanowisku większości Klubu; rezygnacja z przewodnictwa 

Klubu Radnych PSL (zgodnie z ustaleniami jako Przewodniczący Klubu Radnych został on 

desygnowany do prezydium Rady Powiatu); brak uczestnictwa w pracach Klubu. 

Wniosek wraz z projektem uchwały stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu 
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Przewodniczący Rady E. Kleśta poinformowała radnych, że zgodnie ze Statutem i z  zapisem 

ustawowym zmiana porządku obrad Rady może nastąpić w każdym momencie przy 

zachowaniu warunku, że wniosek musi uzyskać bezwzględną większość ustawowego składu 

Rady. Stwierdził również, że odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady zgodnie z art. 14 ust. 4 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, odwołanie 

przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady następuje na wniosek co najmniej 1/4 

ustawowego składu rady powiatu, w trybie określonym w ust. 1, a wiec bezwzględną 

większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu 

tajnym. 

 

Radny J. Włodyga stwierdził, że uzasadnienie  przedstawionego wniosku jest enigmatyczne, a 

jest to zbyt poważna sprawam, aby pozwolić sobie na takie „szastanie” nazwiskami. 

Oznajmił, że  w związku z sytuacją zaskakującą radnych takim  wnioskiem oczekuje, że Rada 

na obecnej Sesji tego wniosku nie będzie głosować. Jednocześnie  prosi o szczegółowe 

wskazanie o braku zaangażowania radnego i Wiceprzewodniczącego Rady B. Kamińskiego. 

 

Przewodniczący Rady E. Kleśta poddał pod głosowanie wniosek radnego A. Walczaka o 

wprowadzeniu do porządku obrad punktu dotyczącego odwołania Wiceprzewodniczącego 

Rady Powiatu Jeleniogórskiego Bogdana Kamińskiego. 

W głosowaniu brało udział 15 radnych. 

Wynik głosowania: 

za    -  9  osób, 

przeciw   -  5 osób,  

wstrzymało się  -   1 osoba. 

Przewodniczący Rady  stwierdził, że wniosek nie uzyskał wymaganej większości i w związku 

z tym  wniosek ten nie będzie dziś rozpatrywany. 

 

Ad.11. 

Przewodniczący Rady Powiatu  E. Kleśta  poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołu z 

obrad XVII Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego. 

W głosowaniu brało udział 15 radnych,  

Wynik głosowania: 

za    - 15 osób, 

przeciw   -   0 osób, 

wstrzymało się  -   0 osób. 

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

jednogłośnie. 

 

Ad.12. 

Następnie Starosta Jeleniogórski Anna Konieczyńska  przedstawiła sprawozdanie z prac 

Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego w okresie międzysesyjnym stanowiące załącznik nr 18 do 

niniejszego protokołu. Poinformowała, że uczestniczyła w: Europejskim Kongresie 

Samorządów w Krakowie; uroczystości złożenia kwiatów pod tablicą pamiątkową w VI 

rocznicę katastrofy rządowego samolotu pod Smoleńskiem; otwarciu nowego salonu 

samochodowego „Škoda” w Jeleniej Górze; Walnym Zgromadzeniu Wspólników  

Powiatowego Centrum Zdrowia w Kowarach; Gali podsumowującej sezon sportowy 

2015/2016 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Karpaczu; Konferencji Bezpieczeństwa 

Lotniczego pt. „Bezpieczne Skrzydła” zorganizowanej w Karkonoskiej Państwowej Szkole 

Wyższej w Jeleniej Górze; konferencji ”Każdy ma swoją Miedziankę”; Komisji 
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Bezpieczeństwa Miasta Jelenia Góra i Powiatu Jeleniogórskiego; uroczystości związanej z 

otwarciem sklepu Leroy Merlin w Jeleniej Górze; konferencji prasowej dotyczącej 

zbliżających się XVIII Targów Turystycznych Tourtec organizowanych przez Powiat 

Jeleniogórski; oficjalnej delegacji Powiatu Jeleniogórskiego w partnerskim powiecie 

Bamberg na zaproszenie Starosty Bambergu Jahanna Kalba,  której celem było oficjalne 

otwarcie wystawy naszych artystów fotografików pt. „Polskie Karkonosze – cztery pory 

roku” oraz uroczyste poświęcenie pojazdów strażackich służących do zapobiegania i 

zwalczania skutków katastrof ekologicznych; wręczeniu Promes na usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych; koncercie finałowym X Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni 

Patriotycznej we Wrocławiu; otwarciu Sezonu Pszczelarskiego w Kromnowie. 

 

Wicestarosta w uzupełnieniu do sprawozdania Starosty Jeleniogórskiego z prac Zarządu 

Powiatu Jeleniogórskiego w okresie międzysesyjnym dodał, że brał udział w Walnym 

Zgromadzeniu Wspólników Powiatowego Centrum Zdrowia w Kowarach, gdzie Zarząd 

Powiatu jest mniejszościowym udziałowcem (3,83% akcji) z  więziami bardziej 

organizacyjnymi, materialnymi i prawnymi. Wicestarosta poinformował radnych, że Zarząd 

Spółki otrzymał absolutorium na bazie przedłożonych dokumentów w postaci bilansów,  

rachunków zysków i strat. Ponadto wynik finansowy Spółki zamknął się stratą w wysokości 

169.000 zł. Jak oznajmił w stosunku do innych podmiotów związanych z usługami 

leczniczymi, a głównie szpitalami powiatowymi, jest to wynik bardzo dobry. Przy okazji 

kontaktów z PCZ, Zarząd Powiatu stara się zachować poprawne  relacje w zakresie 

użytkowania  nieruchomości Powiatu Jeleniogórskiego, w której  znajduje się Przychodnia 

Zdrowia przy ul. 1-go Maja w Kowarach. Nowo wybudowana Przychodnia przy ul. 

Jeleniogórskiej w Kowarach do końca czerwca br. zostanie w pełni wyposażona.  A stary 

obiekt Przychodni może zostanie oddany Powiatowi,  albo pozostanie w nim rehabilitacja 

ambulatoryjna. Podkreślił, że budynek ten wymaga wielkich nakładów na remonty i nie 

ukrywa, że najlepiej byłoby,  aby PCZ w Kowarach nadal go użytkował. Na zakończenie 

poinformowała radnych, że Zarząd Powiatu złożył deklaracje do Ministra Finansów  o 

ponowne rozpatrzenie decyzji dotyczącej zwrotu niesłusznie pobranej subwencji oświatowej 

za 2010 rok, zabiega się w nim o uznanie za słuszne poniesionych przez Powiat kosztów na 

poziomie 1. 318.000 zł, gdyż te koszty są udokumentowane w sprawozdaniach jakie były 

przekazywane po zakończeniu 2010 roku do Ministra Finansów i do Ministra Edukacji 

Narodowej. Podczas rozmowy z Poseł na Sejm RP Marzeną Machałek, która jest z-cą 

Przewodniczącego Komisji Sejmowej ds. Edukacji Nauki i Młodzieży starano się uzyskać jej 

wsparcie i udał się  przeprowadzić rozmowę z Dyrektor Departamentu Finansów 

Samorządowych w Ministerstwie Finansów, gdzie uzyskano informacje, iż sprawa ta będzie 

na nowo rozpatrzona.  Zakomunikował, że w związku z tym Zarząd Powiatu będzie dążył do 

odzyskania zwrotu około 2.000.000 zł. W nawiązaniu do porozumienia w sprawie zimowego 

utrzymania dróg z Gminą Stara Kamienica oznajmił, że gmina ta zaoszczędziła ponad 50% 

tego co jest przedmiotem porozumienia. Zwrócili się do władz Powiatu Jeleniogórskiego, aby 

wyraziły zgodę na to, aby zaoszczędzone środki przeznaczyć na remonty dróg powiatowych 

na terenie gminy Stara Kamienica. Pod rozwagę radnych zgłosił wniosek o zwrócenie się do 

władz pozostałych gmin powiatu jeleniogórskiego o  przedstawienie informacji jak wygląda 

sytuacja w ich gminach po zimie. Wicestarosta stwierdził również, że rozstrzygnięcie 

przetargu na bieżące utrzymanie dróg zostanie dokonane po Sesji Rady Powiatu, gdyż pojawił 

się tylko jeden oferent w związku z tym  jego oferta prawdopodobnie zostanie przyjęta. Na 

zakończenie Wicestarosta złożył do Komisji Rozwoju  2 wnioski: aby ująć w planie pracy 

Komisji na miesiąc maj sprawę zaprezentowania zakresu rzeczowego remontu w budynku 

Starostwa Powiatowego (złożony projekt ma się zakończyć pozwoleniem na budowę) i nie 

chciałby aby radni z tej Komisji dowiedzieli się o tym na końcu, gdyż remont ten będzie 
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bardzo kosztowny (i służyć będzie kolejnym na pokoleniom);  rozstrzygnąć jakiego modelu 

wewnętrznej służby utrzymaniowej w zakresie dróg Rada i Zarząd definitywnie oczekuje. 

Oświadczył, że rozwiązanie obecne jest  w postaci pewnego półśrodka,  a chciałby aby  

gremium przy pomocy opinii merytorycznej Komisji rozstrzygnęło dokąd mamy się 

doposażać, jak mamy to organizować, gdyż oferenci są pojedynczy.  

 

Ad.13 

Przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego E. Kleśta poinformował, że w okresie 

międzysesyjnym jego działania  dotyczyły głównie organizacji dzisiejszej Sesji w gronie 

Prezydium Rady. Ponadto wziął udział w spotkaniu ze Starostą Jeleniogórskim w sprawie 

współpracy i pewnego rodzaju działania na  przyszłość, aby harmonijnie mogli pracować w 

tej kadencji Rady. Spotkanie to odebrał bardzo pozytywnie. W nawiązaniu do wcześniejszej 

wypowiedzi Wicestarosty dotyczącej spotkania z Poseł na Sejm RP Marzeną Machałek 

oznajmił, że padła deklaracja ze strony Wicestarosty czy też służb odpowiedzialnych za 

oświatę, że przygotują merytoryczne tematy dotyczące poprawy funkcjonowania oświaty pod 

katem nowelizacji ustaw oświatowych.  

 

 

Wiceprzewodniczący Rady B. Kamiński poinformował, że wziął udział w pracach Komisji 

Konkursowej dotyczącej wyboru dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  w Szklarskiej 

Porębie, jak również brał udział w delegacji  Powiatu Jeleniogórskiego w Bambergu. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Wiśniewski poinformował radnych, że również brał 

udział w pracach Komisji Konkursowej dotyczącej wyboru dyrektora Domu Wczasów 

Dziecięcych w Szklarskiej Porębie. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, radna W. Bąk poinformowała, Komisja przeprowadziła 

kontrolę w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej 

Porębie oraz omówiła wyniki z poprzedniej kontroli w Zespole Szkół Technicznych i 

Licealnych w Piechowicach, a także zajęła się przeglądaniem dokumentacji otrzymanej w 

celu kontroli wycinki drzew w pasie drogowym pomiędzy Staniszowem a Słoneczną Doliną. 

W związku z tym Komisja złożyła wniosek w sprawie nieodpłatnej wyceny wartości 

rynkowej usuniętych drzew do Nadleśnictwa „ Śnieżka” w Kowarach. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu, radny  B. Chodak stwierdził, 

że odbyło się jedno posiedzenie Komisji poświęcone sprawom dzisiejszej Sesji. Radny 

podkreślił, że bardzo ubolewa nad tym, że Komisja Budżetu pozbawiona jest reprezentantów 

Rady Powiatu z innych ugrupowań, bo jest to dwustronna Komisja PSl-PiS i to może 

rzutować na jakość jej pracy. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu, radny L. Supierz poinformował, że 

odbyło się jedno posiedzenie Komisji poświęcone sprawom omawianym na bieżącej Sesji.  

 

Przewodniczący  Komisji Spraw Społecznych, radny K. Wiśniewski poinformował, że odbyło 

się jedno posiedzenie Komisji, na której zajmowano się opiniowaniem tematów 

poświęconych  dzisiejszej Sesji. 

 

Ad. 14.  Interpelacje i zapytania 
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Radny J. Kotliński zwrócił się do Starosty o doprecyzowanie zagadnień dotyczących punktów 

Sprawozdania Starosty Jeleniogórskiego z prac Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego w okresie 

międzysesyjnym tj pkt: 

  4) ustalenia planu naboru uczniów do ponadgimnazjalnych szkół prowadzonych przez 

Powiat Jeleniogórski, w roku szkolnym 2016/2017, 

  5)  upoważnienia do podpisania umowy dotyczącej usprawnienia procesu naboru uczniów w 

roku szkolnym 2016/2017 do ponadgimnazjalnych szkół prowadzonych przez Powiat 

Jeleniogórski. Po czym radny J. Kotliński zwrócił się zarówno do Starosty Jeleniogórskiego 

jak i do Przewodniczącego Rady o możliwość wglądu do rozstrzygnięcia nadzorczego 

Wojewody Dolnośląskiego do uchwały Nr XVII/91/2016 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z 

dnia 31 marca 2016 r. w sprawie stanowienia o kierunku działania Zarządu Powiatu 

Jeleniogórskiego i co było podstawą tegoż rozstrzygnięcia. 

 

Radny G. Truchanowicz złożył następujące zapytania do Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego  

nawiązujące do Interpelacji które złożył na XVII Sesji Rady Powiatu w dniu 31 marca 2016 

r., w sprawie: 

1) …”Proszę o udzielenie informacji w jakim terminie zostaną uprzątnięte odpady po 

wycince drzew i krzaków  wzdłuż drogi powiatowej 2735D  przez Strużnicę. W 

otrzymanych odpowiedziach na interpelację nie uzyskałem przybliżonego terminu 

uprzątnięcia terenu przy drodze.  

2) …” Proszę o  udostępnienie danych dotyczących opinii policji w sprawie odcinka 

drogi 2754D  dotyczącego montażu barier ochronnych. W odpowiedzi na interpelację 

uzyskałem informację, ze takie dane posiada wydział dróg. Nadmieniam, że po 

konsultacji z przedstawicielem policji stwierdzono, że powyższy odcinek faktycznie 

jest niebezpieczny i często na nim zdarzają się wypadki drogowe..” 

Zapytania stanowią załączniki nr 20-24 do niniejszego protokołu. 

 

Radny Mirosław Górecki w nawiązaniu do wypowiedzi Wicestarosty w sprawie umowy z 

Gminą Stara Kamienica dotyczącej zimowego utrzymania dróg, radny stwierdził, że gratuluje 

tak sprecyzowanej umowy, w której niewykorzystane środki z zimowego utrzymania są 

zwracane, zdaniem radnego to dość ciekawe. W związku z powyższym zwrócił się z prośbą o 

umożliwienie wglądu do  tej umowy, jak również do rozstrzygnięcia nadzorczego wcześniej 

wspomnianego przez radnego J. Kotlińskiego. 

 

Przewodniczący Rady E. Klesta poinformował radnych, że rozstrzygniecie nadzorcze musi 

być opublikowane co zostało dokonane i zamieszczone pod uchwałą w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, w związku z tym nie zostało 

przesłane  do radnych. 

Radny Bogusław Chodak zwrócił się z pytaniem do Starosty, jaki ma pogląd na udział gmin 

przy częściach modernizacyjnych dróg, czy praktyka  „wymuszania” pieniędzy,  praktyka 

oczekiwanych partycypacji gmin jest praktyką możliwą do wprowadzenia w 100%, dlatego 

gdyż my Powiat modernizujemy nasze mienie a gminy są w różnej kondycji finansowej i te 

elementy trzeba brać pod uwagę i czy uda się  wydusić z nich pieniądze udziałowe i uda się 

zrealizować w 100% inwestycje drogowe. Jednocześnie radny zwrócił się z prośbą o 

sporządzenie zestawienia pokazującego udział poszczególnych gmin w dofinansowaniu 

modernizacji dróg powiatowych w latach 1999-2015 z uwzględnieniem nakładów na roboty 

budowlane, projekty techniczne i koszty nadzoru inwestorskiego. Odpowiedzi oczekuję do 20 

maja br. oraz przekazania materiału członkom Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu 

Jeleniogórskiego. Wniosek radnego stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.    
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Starosta w odpowiedzi na zapytanie radnego J. Kotlińskiego w sprawie elektronicznego 

naboru uczniów do szkół, poinformowała radnych, że Radni nie powinni się tym martwić ze 

system ten przesunie uczniów do innych szkół gdyż na razie Powiat walczy o to aby utworzyć 

klasę. W związku z tym tworzone są filmy reklamujące szkoły aby wzmocnić zainteresowanie 

uczniów, rodziców tymi szkołami. Na zakończenie Starosta stwierdziła, że bardzo chciałaby 

zapewnić radnych o utworzeniu klas pierwszych. 

 

Wiceprzewodniczący Rady, K. Wiśniewski zapytał o możliwość zagospodarowania  

powierzchni parkingu przy ul. Podchorążych w Jeleniej Górze (drugi budynek Starostwa 

Powiatowego). Radny zwrócił szczególną uwagę na konieczność utworzenia większej liczby 

miejsc parkingowych z uwagi na ogrom interesantów. Jednocześnie podkreślił, że parking 

przy ul. Kochanowskiego jego zdaniem też jest zbyt małym aby pomieścić zarówno 

pracowników jak i petentów. W związku z tym zwrócił się do Starosty z pytaniem, czy będą 

w związku z powyższym podejmowane będą jakieś działania. 

 

Radny B. Chodak zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu o możliwość załatania dziur na 

ul. Górnej w Siedlęcinie. 

 

Ad. 15. 

Oświadczenia radnych. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Bogdan Kamiński podziękował wszystkim radnym, którzy byli 

przeciwni lub wstrzymali się od głosu nad wnioskiem o odwołanie jego z funkcji 

Wiceprzewodniczącego Rady. Jednocześnie przypomniał wnioskodawcom, że przystąpił i 

zgłosił akces do zupełnie innej koalicji (PO-PSL), doszedł również do wniosku, że aktywność 

obecnej koalicji obracała się wyłącznie wokół spraw personalnych, a to radnemu zupełnie nie 

odpowiadało. Radny na zakończenie zgłosił akces przystąpienia do Klubu Radnych Platformy 

Obywatelskiej. 

 

Radny L. Supierz odnosząc się do wystąpienia przedmówcy oznajmił, że aby przystąpić do 

innego Klubu wypadałoby złożyć rezygnację z Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego. 

 

Wiceprzewodniczący Rady B. Kamiński stwierdził, że to  jest jego akces, czyli chęć 

przystąpienia do Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej  po wyrażonej chęci występuje z 

Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego. 

 

 

Ad. 18. Sprawy różne.  

Przewodniczący Rady Powiatu E. Kleśta poinformował radnych, że do dnia 30 kwietnia br. 

radni zobowiązani są do przedłożenia oświadczenia majątkowego według stanu na dzień 31 

grudnia 2015 r.  w 2 egzemplarzach wraz z PIT za rok ubiegły. 

Poinformował również radnych, że do Biura Rady Powiatu wpłynęły: rozstrzygnięcie 

nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego stwierdzające nieważność § 2 do uchwały nr 

XVII/91/2016 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z  dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 

stanowienia o kierunku działania Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego. Przewodniczący Rady 

poinformował radnych, że po przeprowadzonych rozmowach z Zarządem Powiatu i radcą 

prawnym, jak również w gronie Wiceprzewodniczących Rady można mieć różną ocenę tego 

stanu rzeczy. Niemniej jednak Wojewoda Dolnośląski poprzez swoich prawników zarzucił 

Radzie Powiatu, że ogranicza działania Zarządu Powiatu określając termin realizacji uchwały. 

Po rozmowie  z Członkami Zarządu Powiatu uzyskał wiedzę,  że uchwała ta zostanie 
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zrealizowana w nieodległym terminie w związku z tym nie widzi podstawy, ani potrzeby, aby 

w tej materii podejmować uchwałę o zaskarżaniu wspomnianego rozstrzygnięcia nadzorczego 

do Sądu Administracyjnego; Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 13 kwietnia 

2016 r. w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonymi przez Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego 

sprawozdaniu  z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2015 rok; pismo 

stowarzyszenia Osób Poszkodowanych przez Spółki Grupy Volkswagen AG z wnioskiem o 

podniesienie na sesji zagadnienia dotyczącego kompetencji Starosty wynikających z zapisów 

ustaw prawo o ruchu drogowym i prawo ochrony środowiska w kontekście ww. sprawy; 

pismo do wiadomości Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie rozważenia możliwości 

przeznaczenia przez Zarząd Powiatu niewykorzystanych środków na zimowe utrzymanie dróg 

(w ramach porozumienia) na wykonanie dywanika asfaltowego o długości 200 mb drogi 

powiatowej 2762 D pomiędzy Kromnowem a Kopańcem. Na zakończenie stwierdził, że 

termin kolejnej Sesji przewidywany jest na dzień 2 czerwca br. o godzinie 9-tej.  

 

Ad. 15.   

Przewodniczący Rady Powiatu E. Kleśta zamknął XVIII Sesję Rady Powiatu 

Jeleniogórskiego o godz. 11
55

. 

 

 

                                 Przewodniczący Rady                 

                                          Eugeniusz Kleśta 
   

 
Protokołowała:  

Aleksandra Parkitna –Rokosz 

 

  


