
Protokół 

z XXVI Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego,  

która odbyła się w dniu 28 listopada 2016 roku, o godz. 9
00 

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze 

 

 

Ad.1. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego Eugeniusz Kleśta otworzył XXVI Sesję 

Rady Powiatu Jeleniogórskiego. Przywitał radnych, Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego oraz 

zaproszonych gości i przedstawicieli mediów. 

 

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że w Sesji 

uczestniczy 16 radnych.  Rada posiada zdolność uchwałodawczą wymaganą art. 13 ust. 1 

ustawy o samorządzie powiatowym, posiedzenie jest prawomocne i Rada może podejmować 

prawomocne decyzje. Obsługę prawną Sesji zapewnił radca prawny Olaf Pelzer. Lista 

obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.2. 

Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Kleśta przedstawił porządek obrad XXVI  Sesji 

Rady Powiatu Jeleniogórskiego i spytał „czy są wnioski do porządku obrad?”. 

Wobec braku wniosków Przewodniczący przeszedł do przegłosowania porządku obrad. 

W głosowaniu brało udział 16 radnych. 

Wynik głosowania: 

za     - 16 osób, 

przeciw   -   0 osób,  

wstrzymało się  -   0 osób. 

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

jednogłośnie i stanowi on załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Ad.3.  

Przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego przeszedł do realizacji kolejnego punktu  

porządku obrad – „Informacja Przedstawiciela Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  

w Kowarach o działalności Spółki”. 

Informację w tym zakresie oraz prezentacje multimedialną przedstawili: dyrektor Szpitala 

„Bukowiec” Dorota Piotrzkowska oraz członek Zarządu EMC Instytut Medyczny Wrocław  

i zarazem Prezes Zarządu PCZ w Kowarach Maciej Piorunek.  Prezentacja ta stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Po wysłuchaniu informacji przedstawionej Radzie,  Przewodniczący Rady podziękował 

przedstawicielom PCZ Sp. z o.o.  w Kowarach  i otworzył dyskusję. 

Głos zabrał radny J. Kotliński: Jestem radnym z Kowar, więc mam dwa pytania. Pierwsze to: 

jak, państwo, zamierzacie rozwiązać problem komunikacji z tą przychodnią po przesunięciu 

jej z centrum na obrzeża miasta? Miasto Kowary się starzeje i według niego ten problem jest 

zasadniczy, a ten parking pod przychodnią wydaje się być dosyć ograniczony, jeśli chodzi  

o jego pojemność. Druga sprawa: poprzedni Zarząd przejął ten obiekt, w którym nie tylko 

będzie się mieściła przychodnia, ale również pozostałe obiekty, z myślą o utworzeniu  



w Kowarach Centrum Geriatrii. W tym celu dokonane zostały chyba też zmiany 

własnościowe w stosunku do parku, który otacza państwa obiekty. Czy w tym kierunku 

również, państwo pracujecie i czy ta koncepcja będzie realizowana? Interesuje mnie ta 

kwestia, ponieważ mieszkańcy naszego powiatu się starzeją i takie obiekty są potrzebne. 

Obrady opuścił radny G. Rybarczyk; przybyli radni G. Truchanowicz oraz A. Sztando. 

Na pytanie radnego J. Kotlińskiego opowiedziała dyrektor szpitala „Bukowiec” Dorota 

Piotrzkowska: Pierwsze pytanie już praktycznie zostało uruchomione jakiś czas temu. Jak 

zapadła decyzja o terminie otwarcia przychodni, spotkałam się z dyrektorem  PKS Tour  

w Jeleniej Górze i podjęliśmy wspólnie działania, które pozwolą nam postawić znaki 

przystankowe przy przychodni z jednej i z drugiej strony – to jest jedna informacja. Do 

Burmistrz Kowar zostało również skierowane pismo o wszczęcie procedury i ta procedura już 

jest wszczęta. Aż 60 połączeń z przejeżdżających  koło tej przychodni, będą się zatrzymywały 

po jednej i po drugiej stronie. 

Na drugie pytanie radnego odpowiedział Maciej Piorunek (uzupełnił też odpowiedź na 

pierwsze pytanie): Bukowiec jest jednak z boku, więc zakładamy, że dla części pacjentów to 

może być utrudnienie, więc myślimy nad takim rozwiązaniem, żeby uruchomić lokalną 

komunikację (przynajmniej w określonych godzinach). Myślę, że to może być sposób, żeby 

zwłaszcza osoby starsze miały ułatwiony dostęp, to też jest w interesie szpitala, żeby pacjent 

miał łatwość dostępu. Jeżeli chodzi o opiekę długoterminową rzeczywiście, była pierwotnie 

taka strategia, natomiast są relacje nakładów, które musielibyśmy ponieść, żeby rozwijać 

opiekę długoterminową,  gdyż w  „opiece długoterminowej” rozumiem różne rzeczy poza 

dziennym trybem udzielania wsparcia w tym zakresie. Te działania są nadal niezmiennie w 

naszym planie, przy czym zamierzamy je rozpocząć tam, gdzie mamy łatwiejsze i szybciej 

dostępne zasoby. Przeniesienie świadczeń na szpital „Bukowie” jest tym, co możemy zrobić 

szybciej i podnieść standard, przy czym to oczywiście nie wyklucza innych działań. Nasze 

działania są determinowane racjonalnością. Geriatrie są na razie pod wielkim znakiem 

zapytania, ale to nie znaczy, że w tym obszarze nie ma działań. Nie uciekniemy od tego, bo ta 

potrzeba będzie cały czas tylko większa. Mamy w „Bukowcu” oddziały, które są z tym 

połączone – oddział psychosomatyczny, który dotyczy osób starszych i to też jest pewien 

obszar, który chcemy wykorzystywać. Jeżeli tylko będziemy mogli zdobyć źródło 

dofinansowania, to przeznaczymy je na to, bo mimo to, że uważamy, że ten region nie jest 

najuboższy w takie świadczenia, to mimo wszystko, także ten obszar nadal jest w naszej 

strategii tym kluczowym.  Jesteśmy szpitalem powiatowym i takim będziemy. W tym nowym 

systemie jesteśmy na pierwszym poziomie, jeżeli chodzi o referencyjność świadczeń i nie 

możemy zakładać istotnego rozwoju specjalizacji szpitalnej; raczej będzie rozwój opieki 

długoterminowej, oczywiście specjalizowanej. 

Wicestarosta Paweł Kwiatkowski poprosił, by dyrektor dopowiedziała, jak wygląda nowy 

system obsługi finansowo – księgowej, gdyż jest to rzecz interesująca dla radnych. Chodzi  

o funkcjonowanie z księgowością w sieci. 

Dyrektor szpitala „Bukowiec” Dorota Piotrzkowska odpowiedziała: Jak Państwo wiecie, jako 

Szpital „Bukowiec” wchodzimy w spółkę PCZ i wiele rzeczy formalnych, które dzieją się  

w spółce – dzieją się wspólnie – i to jest bardzo rozsądne i optymalne rozwiązanie, dlatego 

pewne zakresy działań, które są realizowane i które były kiedyś realizowane, czyli księgowe 

czy kadrowe – niektóre po pewnym czasie przechodzą bezpośrednio pod jurysdykcję i do 



realizacji przez spółkę EMC we Wrocławiu. Dotyczy to nie wszystkich działań, a części 

księgowej. Szpital przekazuje tam na bieżąco wszystkie informacje, a więc optymalizujemy te 

rzeczy, które możemy zoptymalizować, by mogły sprawniej działać. 

Prezes Maciej  Piorunek dopowiedział, że to jest jeden z elementów budowania takiej 

przewagi rynkowej, która daje nam możliwość wejścia głębiej z optymalizacją, nie dotykając 

części medycznej. Jest to, w przypadku szpitala, pewien balans, który trzeba znaleźć.  Dzisiaj, 

mając grupę szpitali, mamy jedną obsługę finansowo – księgową. Całkiem nieźle działa już 

Centrum Usług Wspólnych, dotyczących wspólnych zakupów. To jest również kwestia 

funkcjonowania call center i organizacji systemu rozliczeń medycznych; to są te rzeczy, które 

robiąc razem, mamy nad nimi większą kontrolę. Patrząc chociażby na szpital w Kowarach, 

który przy inwestycjach, które są dosyć istotne i dzieją się, i będą działy, daje też pewne 

bezpieczeństwo finansowe, dlatego że wspólne zarządzanie finansami umożliwia dużo 

większe zabezpieczenie płynności. 

Radny R. Mazur zadał pytanie: na jakiej wysokości – kwoty, macie podpisany kontrakt  

z NFZ? 

Przedstawiciele PCZ w Kowarach odpowiedzieli, że jeszcze nie mają podpisanego kontraktu 

oraz, że trwają negocjacje w tej sprawie. 

Następnie pytanie zadał radny B. Chodak: jak wyglądają relacje ze szpitalem 

marszałkowskim (Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej)? Czy jest tam 

jakaś kooperacja, współpraca? Czy nie jesteście dla nich zagrożeniem na rynku medycznym? 

Jak jest postrzegany podmiot prywatny działający na rynku usług medycznych? 

Dyrektor D. Piotrzkowska odpowiedziała: rozumiem, że Panu radnemu chodzi o szpital 

Wojewódzki w Jeleniej Górze… Spotykamy się na bieżąco i wymieniamy swoje 

spostrzeżenia. Nie traktujemy się jakbyśmy byli dla siebie konkurencją, bo wcale tak nie jest. 

Wymieniamy się swoimi doświadczeniami, wspieramy się też bardzo często kadrą, którą 

mamy, bo jak Państwo wiecie, lekarze, którzy przyjmują w różnych szpitalach, dyżurują 

również w naszym. Jest to więc bardziej kooperacja niż wspieranie się na rynku zdrowia;  

a więc ja stojąc przed Państwem mogę powiedzieć, że współpraca jest pełna. 

Współpracujemy również z kamiennogórskim szpitalem powiatowym. 

Przewodniczący Rady E. Kleśta stwierdził: nie widzę, by ktoś jeszcze był chętny do zabrania 

głosu, zatem zamykam dyskusję. Zwrócił się do przedstawicieli PCZ Sp. z o.o. w Kowarach 

oznajmiając, że  bardzo dziękuje za wyczerpujące informacje i wypowiedzi i pragnie 

powiedzieć, że w dalszym ciągu liczymy na relatywne relacje i pozytywne wymiany co do 

tego, jak funkcjonuje szpital. Nie ukrywa, że dla nas, jako struktur powiatowych, dobre 

funkcjonowanie szpitala jest czymś, co naprawdę doceniamy. 

Przedstawiciele PCZ w Kowarach również podziękowali za udaną współpracę. Dyrektor  

D. Piotrzkowska przypomniała, że radni są zaproszeni na uroczyste otwarcie przychodzi oraz 

dodała jeszcze, że w imieniu Zarządu i pracowników Powiatowego Centrum Zdrowia  

w Kowarach  życzy wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego oraz mieszkańcom 

powiatu jeleniogórskiego zdrowych i spokojnych Świąt oraz wszystkiego dobrego. 



Przewodniczący Rady E. Kleśta odparł, że z pewnością wielu radnych pojawi się na 

uroczystości otwarcia przychodni oraz złożył gościom w imieniu Rady Powiatu 

Jeleniogórskiego życzenia świąteczne – zdrowych, spokojnych i wesołych Świąt. 

Ad. 4. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego E. Kleśta przeszedł do kolejnego punktu 

porządku obrad – sprawozdania z działalności delegata i przedstawicieli Powiatu 

Jeleniogórskiego w: 

a) Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej (temat zreferował radny Rafał Mazur), 

b) Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego (temat zreferowała dyrektor Wydziału        

Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Aleksandra Mucharska),  

c) Euroregionie „NYSA” (temat przedstawił Zbigniew Jakiel), 

d) Związku Powiatów Polskich (temat zreferowała Starosta Jeleniogórski Anna 

Konieczyńska). 

Wszystkie sprawozdania stanowią załączniki od nr 4 do nr 7 do niniejszego protokołu. 

Odnośnie sprawozdania dotyczącego sprawozdania delegata Powiatu Jeleniogórskiego  

w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej głos zabrał radny K. Wiśniewski kierując pytania 

do radnego R. Mazura: Rafał, wspomniałeś, że Dolnośląska Organizacja Turystyczna wspiera 

Targi TOURTEC. Chciałbym się zapytać, w jakim wymiarze jest to wsparcie? O jakim 

wsparciu mówiłeś? 

Radny R. Mazur odpowiedział: jeżeli chodzi o to wsparcie, to jest to głównie materiał 

informacyjny i reklamowy. Jest on rozprowadzany na cały Dolny Śląsk; niektórzy wystawcy 

biorą udział w tych Targach właśnie na pośrednictwem Dolnośląskiej Organizacji 

Turystycznej. 

Radny K. Wiśniewski zapytał: czyli jest to wsparcie polegające na „dobrej nowinie”? 

Radny R. Mazur odparł, że każdego roku to wsparcie jest inne, czasami też finansowe. 

Radny K. Wiśniewski zadał pytanie dotyczące wielkości kwot we wspomnianym wsparciu 

finansowym. 

Radny R. Mazur  stwierdził, że nie jest w stanie tego teraz określić, bo były to różne kwoty, 

więc trzeba by sięgnąć do materiałów wstecz by uzyskać takie informacje. 

Następnie głos w sprawie zabrał radny J. Pokój: W związku z tym , że Samorząd 

Województwa dokłada dużą część pieniędzy na utrzymanie DOT,  bo to jest ponad pół 

miliona złotych, które jest przekazywane rok w rok (teraz może nawet więcej), więc to jest 

ważny element naszego istnienia tam, bo na Targach w Austrii, Niemczech czy w Stanach 

Zjednoczonych – wszędzie materiał Powiatu Jeleniogórskiego - mówi o tym, że jest on 

członkiem DOT i płaci składkę. Uważam, że to ważny element naszego wizerunku w tej 

organizacji. 

Radny J. Pokój opuścił obrady. 

Ad.5. 

Przewodniczący Rady Powiatu przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad - podjęcie 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektu  



p.n. „Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

Projekt uchwały omówiła i temat referowała Starosta Jeleniogórski A. Konieczyńska. 

Informacje przedstawione przez Starostę A. Konieczyńską są zawarte w prezentacji 

multimedialnej, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Z uwagi na brak głosów w dyskusji, Przewodniczący E. Kleśta zwrócił się do 

przewodniczących merytorycznych komisji o przedstawienie opinii tych komisji:  

Opinia Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu - Przewodniczący Komisji, radny Leszek 

Supierz poinformował, że opinia jest  pozytywna. 

Opinia Komisji Budżetu Finansów i Majątku Powiatu - Przewodniczący Komisji, radny 

Bogusław Chodak  oznajmił, że opinia komisji dla projektu przedmiotowej uchwały jest 

również pozytywna. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego E. Kleśta poddał pod głosowanie treść 

uchwały Nr XXVI/133/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację 

projektu p.n. „Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020  (po 

wniesionych autopoprawkach Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego).  

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.6. 

Przewodniczący Rady Eugeniusz Kleśta przystąpił do realizacji punktu 6 porządku obrad 

oddając głos skarbnik Powiatu celem omówienia zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego 

na 2016 rok zawartych  w stosownym  projekcie uchwały. 

 

Skarbnik Powiatu Grażyna Bojęć zreferowała zmiany wraz z uzasadnieniem - informując, że: 

dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego o kwotę 145 zł  

z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania stanowisk pracy pracowników 

samorządowych, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz o kwotę 11.874 

zł, z przeznaczeniem na wypłaty nagród jubileuszowych dla pracowników Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego; dokonuje się zmniejszenia planu dochodów Starostwa 

Powiatowego kwotę 783.000 zł i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków Powiatowego 

Urzędu Pracy w Jeleniej Górze o tę samą kwotę;  dokonuje się zwiększenia planu dochodów 

Starostwa Powiatowego o kwotę 48.000 zł z przeznaczeniem na  realizację dodatku 

wychowawczego  oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, zwiększając o tę samą kwotę  plan 

wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie; dokonuje się zwiększenia planu 

wydatków Powiatowego Urzędu Pracy  o kwotę 201.000 zł - środki te w całości przeznaczone 

są na nagrody dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy; dokonuje się niezbędnych zmian 

polegających na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami; dokonuje się zmian  



w planie finansowym dochodów i wydatków w Domach Pomocy Społecznej „Junior”  

w Miłkowie i w Sosnówce oraz w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie (zwiększenia 

dochodów w domach pomocy społecznej, bo wynikają z przyjęcia mieszkańców domów na 

nowych zasadach, z darowizny po zmarłym pensjonariuszu oraz sprzedaży  samochodu. Środki 

pochodzące z dochodów ponadplanowych w domach pomocy społecznej  w całości przeznacza 

się na sfinansowanie ich wydatków tj.: na zakup urządzenia  medycznego do rehabilitacji 

-Platformy Schumanna 3D  (zgodnie z wolą darczyńcy) na kwotę 15.930 zł, zakup zmywarki 

do naczyń do kuchni obsługującej 102 mieszkańców DPS „Junior” na kwotę 9.950 zł, zakup 

suszarki przemysłowej do pralni w DPS „Junior” w  Miłkowie na kwotę 8.860 zł; w związku  

z planowanym udziałem Powiatu Jeleniogórskiego w realizacji projektu pn.„Wprowadzenie  

e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim” Projekt RPO WD 2014-2020, w ramach Osi 

priorytetowej 2: Technologie informacyjno-komunikacyjne i działania 2.1.: E-usługi publiczne, 

poddziałanie 2.1.3 E-usługi publiczne - ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej, dokonuje się 

zwiększenia planu wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę  15.682,50 zł oraz o kwotę 

2.767,50 zł. Celem projektu jest rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie  

e-administracji oraz zwiększenie dostępu zarówno obywateli jak i przedsiębiorców do 

cyfrowych usług publicznych on-line, uproszczenie procedur wewnętrznych, optymalne  

wykorzystanie współpracujących ze sobą  urządzeń  informatycznych i oprogramowania, 

zapewniających przetwarzanie i gromadzenie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez 

sieci telekomunikacyjne. Jego realizację zaplanowano na  lata 2016 - 2017 rok a całkowita  

wartość projektu wynosi 2.195.455 zł. W związku z koniecznością sfinansowania niedoborów 

w sferze planu wydatków placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski,  

dokonano szczegółowej analizy dotychczasowej realizacji i przewidywanego wykonania planu 

dochodów i wydatków wszystkich jednostek budżetowych finansowanych dochodami 

własnymi Powiatu. W wyniku powyższej analizy wprowadzono   zmiany w planach dochodów 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie, Zespołu Szkół 

Technicznych i Licealnych w Piechowicach, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Jeleniej Górze, Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie i Starostwa Powiatowego w Jeleniej 

Górze oraz w planie wydatków Starostwa Powiatowego.  

Głos zabrał Wicestarosta P. Kwiatkowski: Chciałbym wyakcentować dwie kwestie, które są 

zawarte w tym projekcie zmian. Po pierwsze – zdejmujemy z wydatków Starostwa 270.000zł, 

czyli jakąś określoną rezerwę mieliśmy tutaj w planie wydatków Starostwa i z drugiej strony 

dopełniamy zobowiązania w dziale 801 (czyli oświata i wychowanie) i w dziale 854 

(edukacyjna opieka wychowawcza); razem to jest 842.000zł, więc bardzo znaczny poziom 

zmian, jeżeli chodzi o dofinansowanie w tych obu działach. W tym roku też wchodzimy  

w taką sytuację, że również zostaną sfinansowane zobowiązania ZUS-owskie za miesiąc 

grudzień. Zdarzały się lata, że te zobowiązania na poziomie około 200.000 zł, były płacone  

w następnym roku. Działania Zarządu poszły w tym kierunku, żeby generalnie ustabilizować 

dochody i wydatki w oświacie i to, co obiecaliśmy na początku roku, wchodząc z tym 

olbrzymim deficytem w tamtym projekcie budżetu, który został uchwalony, doprowadziliśmy 

do uporządkowania całej sytuacji i myślę, że jest to pewien sukces. 

Wobec braku innych głosów Przewodniczący Rady E. Kleśta  zamknął dyskusję i przeszedł 

do przedstawienia  opinii przez merytoryczne komisje: 

- Opinia Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu - Przewodniczący Komisji radny Leszek 

Supierz: pozytywna. 



- Opinia Komisji Budżetu Finansów i Majątku Powiatu - Przewodniczący Komisji radny 

Bogusław Chodak: pozytywna. 

 

- Opinia Komisji Spraw Społecznych - Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Wiśniewski: 

pozytywna. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego E. Kleśta poddał pod głosowanie treść 

uchwały Nr XXVI/134/2016 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2016 

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 10 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.7. 

Przewodniczący Rady E. Kleśta poddał pod głosowanie  zatwierdzenie protokołu  

z XXV Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego. 

W głosowaniu brało udział 16 radnych. 

Wynik głosowania: 

za   - 16 osób, 

przeciw   -  0 osób, 

wstrzymało się -  0 osób. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół zatwierdzono. 

 

Ad.8. 

Następnie Przewodniczący Rady E. Kleśta oddał głos Staroście Jeleniogórskiej  

A. Konieczyńskiej  w celu przedstawienia  sprawozdania z praz Zarządu Powiatu 

Jeleniogórskiego w okresie międzysesyjnym. 

 

Starosta Jeleniogórski A. Konieczyńska zreferowała informacje zawarte w sprawozdaniu. 

Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

Na  obrady powrócił radny J. Pokój. 

 

Wicestarosta P. Kwiatkowski  uzupełnił sprawozdanie zwracając się słowami: Wysoka Rado, 

w związku z tym, że nie tylko w trybie formalnym rozstrzygamy określone sprawy, to myślę, 

że radni są zainteresowani właśnie tymi sprawami i po pierwsze – chcę powiedzieć, że  

w piątek na Sesji Sejmiku Dolnośląskiego zapadła decyzja o skierowaniu skargi kasacyjnej, 

która ma skasować wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w kwestii nieważności 

uchwały o przekazaniu tych dróg (między innymi naszego Okraju). Dzisiaj przed nami dwie 

ścieżki postępowania; jedna, to uznanie, że uchwała zapadła w trybie, który złamał Statut 

Województwa Dolnośląskiego, który mówi, że taka uchwała powinna być podjęta w ciągu  

30 dni, a ta uchwała została podjęta w 32 dniu od otrzymania tego wyroku Sądu – to jest 



jedna ze ścieżek formalnych. Druga ścieżka formalna: jeżeli nie zostanie przyjęty ten nasz 

wniosek, ażeby uchwałę unieważnić, jako tą, która nie spełniła wymogów formalnych, bo jest 

niezgodna ze Statutem – następnym trybem będzie, niestety, zorganizowanie znacznych 

środków na utrzymanie tej drogi na Okraj. Wszyscy pamiętają naśmiewanie się w ubiegłym 

roku z naszego samorządu powiatowego, gdy Członek Zarządu Województwa  mówił: „Cóż 

to za samorząd, którego nie stać na 5.000 zł miesięcznie na utrzymanie tej drogi?”. Po szeregu 

działań rozpoznawczych możemy powiedzieć, że to 5.000 zł, nawet tygodniowo… Główne 

przesłanki, jakie kierowały tą ideą przekazania nam drogi, to były przesłanki materialne, 

gdzie koszt utrzymania tej drogi wynosił ponad 100.000 zł. Możemy dzisiaj powiedzieć, że 

przed Zarządem kolejne określone kroki i jak je podejmiemy, to oczywiście Rada będzie 

informowana. Dopowiem, że uchwała Sejmiku zapadła stosunkiem głosów 18 „za”,  

9 „przeciw”, przy 2 „wstrzymujących się”; odbyła się krótka dyskusja, ale ona była 

bezskuteczna, jeżeli chodzi o nasz interes. Myślę, że kilku, nawet kilkunastu radnych może 

być zainteresowana odbytymi przez nas rozmowami roboczymi z Gminami Janowice, 

Mysłakowice, Podgórzyn, Stara Kamienica i Jeżów. Gmina Jeżów chce określonej 

weryfikacji dokumentacji na modernizowaną drogę do Czernicy, jako warunek 

dofinansowania kwotą 135.000 zł. Dopowiem, że po raz pierwszy została przez nas wdrożona 

technologia recyklingu, czyli przebudowania bez wywożenia i przywożenia pod budowę, 

tylko to, co funkcjonowało do tej pory, z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Myślę, 

że radni są też zainteresowani, że są deklaracje o charakterze materialnym, partycypowania  

w kosztach modernizowania dróg. Są to deklaracje Gminy Janowice (w stosunku do drogi 

Radomierz – Janowice), Gmin Mysłakowice i Miłków (w stosunku do drogi 367 i do drogi 

366), Gmin Miłków i Podgórzyn (z wybudowaniem ronda). Ponadto Gmina Podgórzyn chce 

dofinansować drogę w Marczycach oraz przejąć most i drogę w Przesiece. To jest bardzo 

ważna informacja, gdyż potrzeba nam partnerów do finansowania zadań o charakterze 

infrastrukturalnym. Pojawił się kolejny partner do wspierania modernizacji dróg – są to 

nadleśnictwa, które się dokładają, ale warunek jest fundamentalny – te drogi muszą mieć takie 

podbudowy, ażeby składy, które wywożą drzewo, mogły również na tych drogach 

funkcjonować. Trzeba więc dużo zabiegów i układanki, ażeby uporać się z tą złożoną materią. 

Dopowiem jeszcze na koniec, że wizytacja przedstawiciela Terenowego Funduszu Ochrony 

Gruntów Rolnych, daje nam nadzieję na dofinansowanie drogi Marczyce – Staniszów,  

a w jakim zakresie, to się okaże dopiero, kiedy wszystkie zainteresowane podmioty złożą 

wnioski do władz Województwa. Dobrą i interesującą informacją jest też to, że Powiatowy 

Urząd Pracy otrzymał od Ministra kwotę 230.000 zł na zasilenie funduszu wynagrodzeń  

i nagród. 

 

Ad.9. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego przeszedł do kolejnego punktu porządku 

obrad, jakim jest „Sprawozdanie Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji  

z działalności międzysesyjnej”. 

Przewodniczący E. Kleśta oznajmił, że w okresie międzysesyjnym zajmował się głównie 

sprawami bieżącymi związanymi z organizacją  Sesji. Dodał, że uczestniczył w Obchodach 

Święta Niepodległości w Mysłakowicach oraz w Kongresie Biznesowym organizowanym 

przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego. 



Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych – Krzysztof Wiśniewski oznajmił, że Komisja 

w okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia; jedno wyjazdowe do Domu Wczasów 

Dziecięcych. 

Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Majątku Powiatu – Bogusław Chodak 

oświadczył, że odbyło się jedno posiedzenie Komisji poświęcone tematom związanym  

z budżetem. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu – Leszek Supierz oznajmił, że Komisja 

odbyła jedno posiedzenie oraz, że uczestniczył w obchodach Święta Niepodległości  

w Jeleniej Górze. 

Komisja Rewizyjna – radny M. Górecki oznajmił, że Komisja odbyła jedno posiedzenie oraz, 

że Zespół Kontrolny odbył jedną kontrolę w Domu Pomocy Społecznej w  Janowicach 

Wielkich. 

Ad.10. 

Przewodniczący Rady E. Kleśta przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad– interpelacje  

i zapytania. 

Interpelacje złożyli radni B. Chodak oraz J. Kotliński. Interpelacje te stanowią załączniki 

 nr 12 i nr 13 do niniejszego protokołu. 

Ad.11. 

Nie przedstawiono oświadczeń przez radnych. 

Ad.12. 

Sprawy różne. 

Przewodniczący Rady Powiatu E. Kleśta poinformował,  że kolejna Sesja przewidywana jest 

na dzień 28 grudnia 2016 r. (środa). Do Biura Rady Powiatu wpłynęły pisma:  projekt 

uchwały grupy radnych – w sprawie zwolnienia mieszkańców miejscowości Komarno, gmina 

Janowice Wielkie z obowiązku uiszczania opłat związanych ze zmianami administracyjnymi, 

który będzie rozpatrywany na kolejnej Sesji;odpowiedź Zarządu Powiatu  na pismo 

mieszkańców Sołectwa Wojanów Bobrów (w sprawie budowy chodnika); zawiadomienie  

o terminie rozprawy w WSA ze skargi na RIO – termin ustalono nadzień 29 grudnia br.; 

odpowiedź Zarządu Powiatu na wystąpienie pokontrolne Rady Powiatu.  

Wiceprzewodniczący Rady  L. Supierz skierował pytania do Starosty Jeleniogórskiej  

A. Konieczyńskiej tj.: chodzi o kopalnię w Karpnikach, która pozwała nasz Powiat do sądu  

o kwotę 100.000.000 zł – czy coś już w tej sprawie wiadomo i czy nabrała już ona jakiegoś 

biegu? 

Starosta Jeleniogórski A. Konieczyńska odpowiedziała, że 30 listopada br.  odbędzie się 

pierwsza rozprawa w sądzie. 

L. Supierz kontynuował: dotarła do mnie informacja odnośnie sprawy, która toczy się  

z powództwa wykonawcy, który dokonywał remontu Starostwa Powiatowego. O jaką kwotę 

pozwał nas wykonawca i jak ta sprawa wygląda w tej chwili? 

Starosta Jeleniogórski A. Konieczyńska odpowiedziała, że nie poda dokładnej kwoty, ale jest 

to ponad 100.000zł, z czego są tam kary umowne. Wykonawca wystąpił o zapłatę za 



dodatkowe zadania, które jego zdaniem wykonywał w czasie prowadzenia inwestycji. 

Postępowanie toczy się w sądzie w Legnicy i jest w toku. W miniony czwartek odbyła się 

kolejna rozprawa, na której nie zapadł wyrok i powołany zostanie biegły. 

Głos zabrał  radny J. Lachowicz, który przypomniał, że 6 grudnia jest obchodzony Święty 

Mikołaj, więc jak co roku zbiera datki na przygotowanie paczek dla dzieci z Domu Dziecka w 

Szklarskiej Porębie. 

W podobnej sprawie głos zabrał radny J. Kotliński, żeby radni  zechcieli, wesprzeć 

Szlachetną Paczkę, bo organizują taką pomoc dla rodziny z ojcem chorym na raka mózgu  

i niepełnosprawnym dzieckiem. Zwrócił się do radnych - jeżeli, Państwo, chcieliby pomóc tej 

rodzinie, to będę bardzo wdzięczny. 

Przewodniczący Rady Powiatu E. Kleśta  złożył zebranym świąteczne życzenia: zdrowych  

i spokojnych świąt, pewnej refleksji nad tym, co się dzieje, wyciszenia oraz, aby te święta 

były rodzinne, radosne i udane. 

Ad.13. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego Eugeniusz Kleśta zamknął obrady  

XXVI Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego o godzinie 11
10

. 
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