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Protokół 

z nadzwyczajnej XXXIV  Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego, 

która odbyła się w dniu 28 sierpnia 2017 roku, o godz. 10
00

 

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze 

 

Ad.1. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego Eugeniusz Kleśta otworzył  nadzwyczajną 

XXXIV Sesję Rady Powiatu Jeleniogórskiego. Przywitał radnych, Zarząd Powiatu 

Jeleniogórskiego oraz zaproszonych gości i przedstawicieli mediów. 

 

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

uczestniczy 16 radnych (brak radnych J. Pokoja, G. Rybarczyka oraz W. Bąk), 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 Krzysztof Warzyński. Lista obecności stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.2. 

Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Kleśta przedstawił porządek obrad XXXIV  Sesji 

Rady Powiatu Jeleniogórskiego i spytał, czy są co do niego jakieś uwagi lub wnioski 

formalne.  

 

Na obrady przybył Radny J. Pokój. 

 

Wobec braku wniosków, Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad. 

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 i stanowi on załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Ad.3.  

Przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego E. Kleśta przystąpił do realizacji 3 punktu 

porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

Powiatu Jeleniogórskiego. 

Treść uchwały zreferowała Skarbnik Powiatu – Grażyna Bojęć.  

Następnie Przewodniczący Rady poprosił komisje o przedstawienie opinii na ten temat; 

- Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu - Przewodniczący Komisji Radny Leszek Supierz 

poinformował, że Komisja wyraziła pozytywną opinię. 

- Komisja Budżetu Finansów i Majątku Powiatu - Przewodniczący Komisji Radny Bogusław 

Chodak poinformował, że opinia dla tego projektu uchwały jest pozytywna. 

 

Głos zabrał Radny K. Wiśniewski: Chciałbym zapytać, czy może Pani powiedzieć coś więcej 

na temat tego projektu w kwestii bezpieczeństwa? Chodzi mi o tę ostatnią pozycję, o której 

Pani mówiła. 
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Skarbnik Powiatu G. Bojęć odpowiedziała: Ten projekt był Państwu dokładnie przedstawiony 

przez Pana Marczaka. Z tego, co pamiętam, to na przyszły rok jest zaplanowany zakup 

wyposażenia tej naszej sali, a później są w tym projekcie chyba szkolenia razem z Czechami. 

To ten projekt. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego E. Kleśta poddał pod głosowanie treść 

uchwały Nr  XXXIV/172/2017  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

Powiatu Jeleniogórskiego. 

W głosowaniu brało udział 17 radnych. 

Wynik głosowania: 

za   - 17 osób, 

przeciw   -  0 osób, 

wstrzymało się -  0 osób. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.4. 

Przewodniczący Rady Eugeniusz Kleśta przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad, czyli 

do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2017 rok. 

Uchwałę przedstawiła Skarbnik Powiatu G. Bojęć. 

Przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii komisji na temat projektu uchwały: 

- Komisja Rozwoju i Promocji powiatu - Przewodniczący Komisji Radny Leszek Supierz 

poinformował, że Komisja wyraziła pozytywną opinię. 

- Komisja Budżetu Finansów i Majątku Powiatu - Przewodniczący Komisji Radny Bogusław 

Chodak poinformował, że opinia dla tego projektu uchwały jest pozytywna. 

 

Głos zabrał Radny L. Supierz:  Mam pytanie do Zarządu. W związku z tym, że jest 

przewidziana kwota ponad 3 mln zł na remont tej drogi, a promesę mamy na 2 mln 400 tyś. zł 

i w związku też z tym, że droga przebiega przez tereny dwóch gmin (Mysłakowice 

i Podgórzyn), to czy gminy w jakimś stopniu też będą partycypować w tych kosztach? Jeżeli 

tak, to w jakiej wysokości? 

Starosta A. Konieczyńska: Panowie prowadzą rozmowy z gminami i z mojej wiedzy wynika, 

że przyszła deklaracja od Wójta Gminy Mysłakowice, że będzie partycypował 10%, czyli 

maksymalnie 300 tyś. zł. 

Członek Zarządu A. Walczak: Przyszło tylko powiadomienie, że 31 mają sesję i na sesji 

podejmą decyzję. 

Wicestarosta P. Kwiatkowski uzupełnił: Kosztorys inwestorski na całe zadanie, to jest 5 mln 

298 tyś. zł. Zakres rzeczowy, to 4 kilometry, bez 2 metrów. Strukturalnie, jeżeli chodzi 

o Gminę Mysłakowice, to jest tam 61% dystansu, a 39% na terenie Gminy Podgórzyn. 

Od skalkulowanej strony kosztowej, jest to troszeczkę inaczej, bo 58% jest na terenie Gminy 

Mysłakowice, a 42% na terenie Gminy Podgórzyn. Kiedy były podejmowane decyzje 

o projektowaniu tego zadania, zostały ustalone też takie zasady, że całe zadanie z racji 
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złożoności technicznej, będzie podzielone w kosztorysowaniu na kilka elementów tak, ażeby 

można było przeprowadzić skuteczny przetarg na określone elementy tego całego 

przedsięwzięcia. Chcę powiedzieć, że elementy składowe tego kosztorysu inwestorskiego 

były uzgadniane z naszym Wydziałem Dróg – z fachowcami od projektowania. Oni brali 

udział w pewnych szczegółowych rozwiązaniach. Odbyło się też kilka posiedzeń Zespołów 

Roboczych z udziałem zarówno Wójta Gminy Podgórzyn, jaki i Wójta Gminy Mysłakowice. 

Na koniec chcę powiedzieć, że przeprowadziliśmy rozmowy zarówno w Mysłakowicach, jak 

i w Podgórzynie. Na początku sierpnia niezależnie, formalnie, Zarząd skierował wystąpienia 

do obu wójtów o ewentualnie zadeklarowanie partycypacji w tym przedsięwzięciu. Z wiedzy 

nieoficjalnej mamy informację, że Mysłakowice skłaniają się ku tym wartościom, o których 

mówiła Pani Starosta. Jeżeli chodzi o Podgórzyn, to na terenie Miłkowa  odbyło się spotkanie  

charakterze samorządowym, gdzie radni Gminy, z udziałem przedstawiciela Wójta 

zadeklarowali, że będą przygotowywać w sposób formalny i ostateczny na sesję, która 

odbędzie się 31 sierpnia. Tak, czy inaczej, jesteśmy przygotowani na to, ażeby to zadanie 

uruchomić i zrealizować. Jak będą wyglądały kwestie partycypacji – decyzje urodzą się 

w ciągu najbliższych dni, w trybie sformalizowanym. Liczymy na to, że i jedna i druga gmina 

będzie partycypować. Na pewno przed Zarządem jest duży problem, jak ustalić zakres 

rzeczowy tego zadania, gdyż mamy tam kilka skomplikowanych spraw – to jedna sprawa. 

Druga sprawa – analizując aktualne kosztorysy ofertowe na inne drobniejsze zadania, jakie 

ogłosiliśmy w przetargu na wykonanie robót na terenie miejscowości Miłków i na terenie 

Podgórzyna oraz Rybnicy okazuje się, ze stawki, które obowiązywały jeszcze  w przetargach 

wiosennych, dzisiaj tak mocno się rozjechały, że w niektórych momentach zaczynamy się 

zastanawiać, czy ci oferenci wylądowali z kosmosu. Dziękuję. 

Głos zabrała Starosta A. Konieczyńska: Chciałabym powiedzieć coś w uzupełnieniu tego, 

o czym rozmawialiśmy na Komisji Budżetowej. Chodzi mi o te środki, które są przekazywane 

do Powiatowego Urzędu Pracy na nagrody. Rozmawiałam z Panią Dyrektor. Możemy być 

spokojni. Związki Zawodowe powstały u nich w ubiegłym roku i już w ubiegłym roku brały 

udział w podziale nagród. Także w tym roku te nagrody będą dzielone przy udziale Związków 

Zawodowych. 

Radny J. Kotliński zgłosił się w kwestii formalnej, ponieważ zauważył, że w projektach 

uchwał omawianych na tej Sesji, słowa „Powiat Jeleniogórski” raz piane są małą, a raz dużą 

literą. 

Skarbnik Powiatu G. Bojęć zobowiązała się do uregulowania tej sprawy. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego E. Kleśta poddał pod głosowanie treść 

uchwały Nr XXXIV/173/2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 

2017 rok. 

W głosowaniu brało udział 17 radnych. 

Wynik głosowania: 

za   - 17 osób, 

przeciw   -  0 osób, 

wstrzymało się -  0 osób. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Stanowi ona załącznik 

nr 4 do niniejszego protokołu. 
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Ad.5. 

Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Kleśta zamknął XXXIV Sesję Rady Powiatu 

Jeleniogórskiego o godzinie 10
30

. 

 

 

Przewodniczący Rady 

    Eugeniusz Kleśta 

 

 
Protokołowała: 

Karolina Dąbrowska 

 


