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Protokół 

z XIX Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego, 

która odbyła się w dniu 31 maja 2016 roku, o godz. 9
00

  

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze 

 

Ad.1. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego Eugeniusz Kleśta otworzył XIX  Sesję Rady 

Powiatu Jeleniogórskiego. Przewodniczący stwierdził na podstawie listy obecności,  

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. Przewodniczący Rady przywitał zaproszonych gości,  

w tym szczególnie Panią Ewę Czyżewską Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Jeleniej Górze wraz z jej zastępczynią Lilianą Ślawską oraz Kierownika Sekcji 

Epidemiologicznej  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze, Panią 

Elżbietę Sójkowską, a także radnych, Zarząd Powiatu, dyrektorów wydziałów Starostwa 

Powiatowego. Obsługę prawną Sesji zapewnił radca prawny Olaf Pelzer. Lista obecności 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.2. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego E. Kleśta przedstawił porządek obrad  

XIX Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego, po czym zwrócił się z pytaniem, czy są wnioski do 

w/w porządku.  

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego, radny Krzysztof Wiśniewski zwrócił 

się z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad Sesji, punktu dotyczącego podjęcia  

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Powiatu 

Jeleniogórskiego. Poinformował, że jest to inicjatywa uchwałodawcza grupy radnych.  

Przewodniczący Rady E. Kleśta poddał pod głosowanie  wniosek Wiceprzewodniczącego 

Rady K. Wiśniewskiego o zmianę porządku obrad. 

W głosowaniu brało udział 17 radnych.  

Wynik głosowania: 

za    - 10 osób, 

przeciw   -   3 osoby,  

wstrzymało się  -   4 osoby. 

Przewodniczący Rady Powiatu E. Kleśta stwierdził, że wniosek o zmianę porządku obrad 

został przyjęty i zostaje on wprowadzony jako punkt 5 został porządku obrad, kolejne  punkty 

ulegają odpowiedniemu przesunięciu. 

 

Porządek  obrad po zmianie: 
1. Otwarcie Sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie 

powiatu jeleniogórskiego za 2015 rok. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w 

Janowicach Wielkich. 

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla 

radnych Rady Powiatu Jeleniogórskiego. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania radnego Bogdana Kamińskiego z funkcji 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego. 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 

Jeleniogórskiego. 

8. Zatwierdzenie protokołu z XVIII  Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego. 

9. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym. 

10. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji z działalności 

międzysesyjnej. 

11. Interpelacje i zapytania. 

12. Oświadczenia radnych. 

13. Sprawy różne. 

14. Zamknięcie Sesji. 

 

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

XIX Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego. 

W głosowaniu brało udział 17 radnych.  

Wynik głosowania: 

za    - 13 osób, 

przeciw   -   1 osoba,  

wstrzymało się  -   3 osoby. 

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

przyjęty.    

  

Radny Jerzy Pokój zwrócił się do Przewodniczącego Rady Powiatu, o to aby kolejne 

głosowania na Sesji odbywały się poprzez podnoszenie ręki przez radnych tzw. głosowanie 

ręczne z uwagi na zakłócenia techniczne systemu wspomagającego. 

  

Przewodniczący Rady E. Klesta, przyjął uwagę radnego i zwrócił się do pracowników Biura 

rady Powiatu o liczenie głosów  bez pomocy systemu Mentor. 

 

Ad.3. 

Informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu jeleniogórskiego za 2015 rok, przedstawiła 

Ewa Czyżewska dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Jeleniej Górze. 

Informacja ta stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

  

Przewodniczący Rady E. Kleśta podziękował dyrektor PSSE w Jeleniej Górze, za 

przedstawienie ww. informacji. Poinformował również radnych, którzy nie są członkami 

Komisji Spraw Społecznych, że w toku rozpatrywania przedstawionej informacji uczestniczył 

również mieszkaniec Jeleniej Góry - Marek Szalast,  który przedstawił swój punkt widzenia 

na temat  informacji PSSE. Umożliwiono jemu  wypowiedzenia się w tym zakresie na 

posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. Generalnie wskazał on na  elementy w omawianej 

informacji w kwestii metodologii i merytoryki oraz wyraził swój punkt widzenia dotyczący 

tego co winna zawierać informacja PPIS. Przewodniczący Rady poinformował, że w imieniu 

Rady Powiatu wystąpił do Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego we Wrocławiu o  opinię,  czy ta metodologia jest stosowaną praktyką dla spełnia 

wymogów ustawowych dla przedłożonej informacji. Uważa, że takie bezstronne ocenienie 

tego stanu rzeczy przez organ nadrzędny pozwoli radnym  na ocenę zawartych w pismach  

Pana M. Szalasta uwag i wniosków jako osoby jak wskazał żywotnie zainteresowanej tym, 

aby bezpieczeństwo sanitarne na ternie powiatu jeleniogórskiego było na wysokim poziomie. 
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Radny Jarosław Kotliński zwrócił się z pytaniem do dyrektor PSSE w Jeleniej Górze, czy 

istnieją jakieś sposoby na to aby poprawić, zwiększyć liczbę szczepień dzieci? 

 

Ewa Czyżewska dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Jeleniej Górze, 

stwierdziła, że  wiele działań edukacyjnych rodziców, a dotyczących szczepień ich  dzieci 

było wielokrotnie przeprowadzanych. Poinformowała również, że nie tylko rodzice są 

informowani i edukowani, ale również lekarze z poradni zdrowia. PSSE w Jeleniej Górze nie 

bacznie analizuje możliwości wszczęcia postepowania administracyjnego z uwagi na 

spełnienie wielu wymogów, miedzy innymi wielu zapisów w dokumentacji medycznej 

dziecka. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych radny Krzysztof Wiśniewski poinformował, że 

Komisja przedmiotowy projekt uchwały  zaopiniowała pozytywnie 

 

Przewodniczący Rady E. Kleśta poddał pod głosowanie treść uchwały Nr XIX/103/2016 

w sprawie w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Jeleniej Górze o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu jeleniogórskiego za 

2015 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. 

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

 

Przewodniczący Rady w imieniu radnych podziękował za ciężką i niewdzięczną pracę,  która 

przebiega w specyficznych warunkach. 

 

Ewa Czyżewska dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Jeleniej Górze, 

podziękowała za bardzo dobrą, wieloletnią współpracę z Radą Powiatu. 

 

Ad. 4.   

Przewodniczący Rady Powiatu E. Kleśta realizując kolejny punkt porządku dotyczący 

podjęcia uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Janowicach 

Wielkich głos oddał dyrektorowi Powiatowego Centrum Rodzinie w Jeleniej Górze Jolancie 

Bagińskiej. 

 

Dyrektor PCPR w Jeleniej Górze, Jolanta Bagińska, przedstawiła projekt uchwały, Statut 

DPS-u w Janowicach Wielkich oraz uzasadnienie do przedmiotowej uchwały. 

  

Radny Jarosław Kotliński zwrócił się do dyrektor PCPR jak również do radcy prawnego 

Olafa Pelzera z pytaniem dotyczącym krótkich zapisów w przedstawionym Statucie, czy oby 

na pewno są wystarczające do wszelkich  podejmowanych działań, a m.in. do 

przekazywanych dotacji, jak również innych środków finansowych DPS. Radny nie ukrywał, 

że do tej pory spotykał ze statutami, które na ogół były zasobnymi dokumentami.  

 

Dyrektor PCPR w Jeleniej Górze Jolanta Bagińska poinformowała radnych, że przedstawiony 

Statut jest, jak najbardziej wystarczający. Zawarte w nim są zapisy wymagane zapisami 

ustawowymi, takie jak siedziba,  rodzaj działalności, itd. Natomiast  bardzo szczegółowe 
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zapisy znajdują się  w regulaminach organizacyjnych przyjętych uchwałą  Zarządu Powiatu 

Jeleniogórskiego. 

Radca prawny Olaf Pelzer poinformował radnych, że nie opiniował powyższego Statutu, ale 

zakłada, że wszystkie wymagane elementy zawarte w nim są przywołane na podstawie  aktów 

prawnych. 

Na  obrady przybył radny Rafał Mazur. 

 

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

Komisja przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. 

 

Przewodniczący Rady E. Kleśta poddał pod głosowanie treść uchwały Nr XIX/104/2016  

w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich. 

W głosowaniu brało udział 18 radnych. 

Wynik głosowania: 

za    - 18 osób, 

przeciw   -   0 osób,  

wstrzymało się  -   0 osób. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała ta wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5.  

Przewodniczący Rady Powiatu E. Kleśta realizując kolejny punktu porządku obrad, 

dotyczący podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla 

radnych Rady Powiatu Jeleniogórskiego poprosił o przedstawienie przez 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu  K. Wiśniewskiego projektu uchwały.  

 

Wiceprzewodniczący Rady , który poinformował radnych, że zmiana generalnie koncentruje 

się na potrąceniach za nieobecność radnego na Sesji i Komisjach stałych Rady. Jako 

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

Komisja przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. 

 

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

że Komisja przedmiotowy projekt uchwały również  zaopiniowała pozytywnie. 

 

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

poinformował o pozytywnej opinii Komisji dla przedmiotowej uchwały. 

 

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

dla projektu tej uchwały jest pozytywna.   

 

Przewodniczący Rady E. Kleśta poddał pod głosowanie treść uchwały Nr XIX/105/2016  

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Powiatu 

Jeleniogórskiego. 

W głosowaniu brało udział 18 radnych. 

Wynik głosowania: 

za    - 10 osób, 

przeciw   -   5 osób,  

wstrzymało się  -   3 osoby. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 10 głosami „za”, przy 5 głosach 

„przeciwnych” i 3 głosach „wstrzymujących się”. 
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Uchwała ta wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 6. 

Przewodniczący Rady Powiatu E. Kleśta poinformował radnych, że odwołanie radnego z 

funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego zgodnie z ustawą o 

samorządzie powiatowym następuje na wniosek  co najmniej ¼ ustawowego składu rady 

powiatu bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego 

składu Rady, w głosowaniu tajnym.  

 

Radny Jerzy Pokój oznajmił, że na dzisiejszej Sesji nie ma Przewodniczącego Klubu Radnych 

Platformy Obywatelskiej Grzegorza Truchanowicza i w związku z tym zabierze głos w jego 

imieniu. Zwrócił się do  Przewodniczącego Rady i radnych stwierdzając, że gremium to 

zmierza w bardzo złym kierunku i  on mówi to jako doświadczony samorządowiec. 

Podkreślił, że obecnie w Radzie cementuje się niepotrzebnie coś, co powinno być płynne. 

Cementuje się coś, co w przyszłości może być  bardzo groźne. Proponuje się taki podział, że z 

tego  klinczu nie będzie wyjścia. Zwrócił uwagę, że na poprzedniej sesji  nie udało się 

odwołać Pana Bogdana Kamińskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady i jak zrozumiał 

w takiej sytuacji należało przejść nad tym do porządku dziennego. Jak wiadomo radny 

Bogdan Kamiński złożył akces wstąpienia do Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej i jest 

to przedstawiciel Klubu  w gremium Prezydium Rady. A teraz grupa radnych chce to zmienić. 

Nadmienił, że za chwilę będzie Sesja dotycząca absolutorium, a taka polityka może 

doprowadzić do jeszcze gorszych sytuacji. Poprosił by mieć na uwadze dalekosiężną 

działalność Rady, a nie tylko doraźną czy chwilową, by nie było to powodowane chęcią 

zemsty dla zmiany tej sytuacji, w której obecnie jesteśmy. Podkreślił, że jest daleki od tego, 

aby narażać powiat na jakiekolwiek złe konsekwencje, ale obrana dziś droga jest zła, bo 

opozycję przesuwa się na margines, który jest trudny do zaakceptowania. Złożył  wniosek  z 

prośbą o wycofanie punktu dotyczącego odwołania Wiceprzewodniczącego Rady  z porządku 

obrad,  aby był czas na funkcjonowanie w warunkach umożliwiających rozmowy. Rozmowy 

na temat, jakie i które osoby są chętne do współpracy, a nie do tworzenia czegoś co przyniesie 

w konsekwencji złą wizję dla rozwoju i funkcjonowania najpierw Rady, a potem całego 

powiatu. Podkreślił, że to co dzieje się dziś na Sesji jest złe, bo są rzeczy, które są 

ponadczasowe, ponad tym Powiatem. Zwrócił się  do radnych z prośbą o przemyślenie, by w 

konsekwencji nie doprowadzić do poważnych starć i poważnych konfliktów. Zaznaczył, że 

dziś jest czas na to, żeby tego zaniechać,  jest do tego jeszcze dobry moment, ale jeżeli  

przekroczy się granice i pójdzie dalej to na pewno będzie kłopot, bo wie jakie mogą być tego 

konsekwencje. Zauważył, że obecna koalicja nie ma takiej większości, która pozwoliła by jej 

na swobodne funkcjonowanie, a trzeba być uważnym, i w Radzie znaleźć pole do  rozmów. 

Obecna koalicja  proponuje rzecz,  która prowadzi do poważnego konfliktu. Jeszcze raz 

zwrócił się do  Przewodniczącego Rady o rozważenie tej sprawy, bo jak nadmienił rozumie 

przejawy ambicji, gdyż w każdym z radnych one są i funkcjonują. Zwykle one są pożyteczne 

i dobre w rozwoju idei, jak również osiągnięć prywatnych, ale w tej sytuacji, w którą teraz 

wchodzi się,  jest to groźne. Poprosił w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej o 

rozważenie jego propozycji, aby jednak na tym etapie związać i zatrzymać obrany kierunek 

działania. Nadmienił, że rozumie frustrację po przegranym głosowaniu na poprzedniej Sesji w 

tej sprawie - dotyczącej wniosku o odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady i nie wnika jakim 

cudem to się stało, ale powtórne przychodzenie z tym projektem zabetonuje pewne sytuacje i 

będzie to groźne. 

 

Przewodniczący Rady E. Kleśta, stwierdził, że na poprzedniej sesji nie uzyskał akceptacji 

wniosek o wprowadzenie tego punktu do porządku obrad. W związku z tym nie było to 
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rozpatrywanie wniosku o odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Bogdana 

Kamińskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego 

 

Radny J. Pokój stwierdził, że w przypadku odwołania Wiceprzewodniczącego Rady nie 

skutkuje to 6 miesięczna karencją, jest to oczywiste. Natomiast mowa jest o zupełnie innym 

wydarzeniu. 

 

Radny Andrzej Sztando poinformował radnych, że przeanalizował i zapoznał się  dokładnie z 

wnioskiem grupy radnych o odwołanie radnego Bogdana Kamińskiego z funkcji 

Wiceprzewodniczącego Rady i we wniosku tym oczywiście, uzasadnienie jest o charakterze 

partyjno – politycznym. Radny rozumie logikę tego uzasadnienia, ale to co zwróciło jego 

uwagę w tym wniosku to fakt, że nie zawiera on żadnych innych argumentów np. związanych 

z nieprawidłowym wykonywaniem funkcji przez Wiceprzewodniczącego albo z nie 

wykonywaniem tej funkcji w ogóle. Przypomniał, że chodzi tu o takie zadania jak  

współpraca w przygotowaniu projektu porządku obrad, pomoc i reprezentacja w różnych 

kontaktach, udział w spotkaniach. Argumenty polityczne w powoływaniu i odwoływaniu 

ludzi na różne stanowiska są oczywiście bardzo ważne, bo tak było, jest i  będzie. Jest to 

logika demokracji i radny to rozumie,  chociaż tą logikę demokracji można stosować z 

korzyścią lub z niekorzyścią dla rozwoju Powiatu. Jak podkreślił  ma również nadzieją, że dla 

wielu radnych ważne są również argumenty merytoryczne. Dlatego pozwolił sobie zapytać 

wnioskodawców, czy oprócz tych argumentów politycznych, które są bardzo dobrze 

wyjaśnione w tym wniosku, również są jakieś inne związane z nie wykonywaniem funkcji 

bądź z  wykonywaniem jej w sposób nieprawidłowy przez Pana Wiceprzewodniczącego 

Bogdana Kamińskiego.  

 

Radny Bogusław Chodak stwierdził, że odzywa się tu głos, aby respektować wyniki wyborów 

i wraca się do punktu wyjścia w gruncie rzeczy. Jest sytuacja, w której siła rekomendująca 

Pana Bogdana Kamińskiego na funkcję Wiceprzewodniczącego zorientowała się, że 

reprezentuje on tą grupę wyborców, która dała im prawo desygnowania radnego Bogdana 

Kamińskiego do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego. Radny zwrócił się do radnych, aby 

uszanowali głos wyborców. Klub  Radnych Prawa i  Sprawiedliwości również usiłował 

wskazać na prawo do zasiadania w gremium Prezydium Rady, ale ten głos  i argumenty 

spotkały się z odrzuceniem. Radni mieli takie prawo, gdyż jest to wola większości.  Takie są 

wyroki i z nimi nie dyskutuje się. Oznajmił, że  obecna sytuacja w Radzie Powiatu jest bardzo 

klarowną. Była rekomendacja, jest reprezentant, który powiedział w pewnym momencie, że 

ekipa ta mu się nie podoba i nie podziela poglądów  grupy, którą reprezentuje, zatem zmienia 

opcję. To usłyszał od radnego B. Kamińskiego, który poinformował o tym radnych wprost.  

Natomiast nie słyszał nic o tym, że radny B. Kamiński mówiąc, że będzie członkiem 

Platformy Obywatelskiej jest kandydatem PO na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady. 

Taka sytuacja nie jest jemu znana. To sytuacja zupełnie nowa, ale jeżeli państwo radni sobie 

życzą, to mogą się podjąć próby polegającej na tym, aby radnego B. Kamińskiego 

rekomendować ponownie na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady. Radny B. Chodak 

przypomniał radnym, że radni PiS próbowali po burzliwej Sesji gdzie chcieli podzielić się 

odpowiedzialnością za pracę w Radzie, chcieli aby radni PO i SLD mieli przewodnictwo w 

Komisji Spraw Społecznych, usłyszano odpowiedź-Nie. Postawa radnych PO dotycząca  

członkostwa ich radnych w Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu bardzo zabolała go, 

gdyż wydawało się, że zaczyna Rada myśleć samorządowo. Zdaniem radnego nie czas, aby 

dokonywać oceny, aby wzajemnie na tej Sali się kopać. Na zakończenie radny stwierdził, że 

proponuje odwołać radnego B. Kamińskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady, ale  
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jeżeli państwo radni maja wolę i chęć powołania ponownie radnego B. Kamińskiego na 

funkcje Wiceprzewodniczącego, to jak najbardziej mogą próbować to uczynić.  

 

Radny Bogdan  Kamiński poinformował radnych, że powstała niegdyś  Koalicja PO- PSL - 

RDR i do tej koalicji radny wstąpił, ta koalicja wybrała Zarząd Powiatu. Ponieważ koalicja ta 

uległa rozsypce i zmieniła diametralnie front, w związku z tym jako radny czułby się nie 

najlepiej będąc w koalicji  PSL - PiS z wielu powodów. Poinformował radnych, że nie dla 

stanowiska  wstąpił do Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, bo gdyby tak było to 

zapewne pozostał by w dotychczasowej koalicji i całej sprawy by nie było. 

 

Radny Jacek Włodyga przypomniał radnym, że na poprzedniej sesji zabierał głos w tej 

sprawie, był przeciwny i jest nadal ze względu nie uznanie wartości merytorycznych. Zwrócił 

uwagę radnym na fakt, że trwa przebudowa obiektu Starostwa Powiatowego, wśród radnych, 

którzy zasiadają na tej Sali jest 3 radnych, którym szczególnie bliskie są sprawy z zakresu 

budownictwa. Jednym z nich jest radny B. Kamiński. Rada Powiatu jest organem samorządu i 

nie ma znaczenia kto będzie należał do jakiej koalicji, ważnym jest, aby radny wypowiadał 

się zgodnie ze swoimi przekonaniami i  mądrze podejmował decyzje w Radzie. 

 

Radny Jarosław Kotliński oznajmił, że nie chodzi o żadną zemstę i nie bądźmy naiwni, nie 

udawajmy ze nie wiemy jakie są i jakie obowiązują nas zasady gry. Radni startowali do 

wyborów z różnych list PSL, SLD, PO, PiS, jedyną samorządową lista była ta z KW Razem 

dla Regionu i to jest jedyna 100% grupa samorządowa. Uważa, że reguły demokracji 

pozwalają grupie radnych w obronie właśnie demokracji złożyć wniosek o odwołanie tego 

przedstawiciela, którego rekomendowali, który na dziś  utracił ich zaufanie. Chcą mieć 

własnego przedstawiciela w tym gronie Prezydium. Stwierdził, że to co nazywamy opozycją 

ma prawo  poprzez odwołanie  radnego do wystawienia własnego kandydata, 

zarekomendowania i przekonania grupy radnych bądź wszystkich do tego, że ten wybór 

będzie wyborem nie politycznym, nie będzie wyborem na złość, a będzie wyborem 

merytorycznym. Być może taka kandydatura uzyska przychylność jakiegość grona i to 

właśnie ktoś inny będzie reprezentować prezydium miedzy innymi te grupę która nazywa się 

opozycja. Na zakończenie radny przypomniał radnym, że radni z PO i SLD tworzą opozycję i 

sprawują realną władzę w postaci posiadania ze swojego grona przedstawiciela na stanowisku 

Starosty Jeleniogórskiego, w związku z powyższym nie należy przekonywać do tego, że racja 

jest po jednej stronie. 

 

Radny Krzysztof  Wiśniewski odpowiadając rademu A. Sztando, który stwierdził, że wniosek 

nie jest zbyt dobrze uzasadniony, przypomniał sytuację kiedy został złożony przez grupę 

radnych wniosek o odwołanie Starosty Jeleniogórskiego. Wówczas pojawił się „brzydki” 

zwyczaj – incydent, kiedy to Pani Starosta grupę radnych, którzy podpisali się pod 

wnioskiem, próbowała postawić  przed sądem i została zawiadomiona Prokuratura, a radni 

byli wzywani na przesłuchania. Sytuacja wtedy była skandaliczna i jak podkreślił pamięta 

wypowiedz radnego Jerzego Pokoja, która wtedy powiedział „przecież wystarczyło 

powiedzieć, że utraciło się zaufanie”, być może grupa radnych dlatego ten wniosek tak 

skonstruowała a nie inaczej, aby nie dać powodu do tego, aby taki skandal jak zawiadomienie 

Prokuratury więcej się nie powtórzył. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu E. Kleśta stwierdził, że podziela uwagę radnego J. Pokoja i 

jako Przewodniczący Rady stara się w miarę bezstronnie prowadzić obrady sesji, nie mniej 

jednak  ma ukształtowane poglądy i pewne zasady, które reprezentuje na tej  Sali w sposób 

zdecydowany. Zwrócił się, aby temat ten potraktować bardzo poważnie, gdyż w chwili 
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obecnej ścierają się dwie koncepcje budowania Powiatu. Nie jest to kwestią zemsty, czy też 

budowania hegemonii pewnej grupy radnych. Według niego, to co dzieje się na Sesji jest 

przejawem życia Rady, radni mają odmienne poglądy, pytanie czy potrafią oni ze sobą 

rozmawiać i tez uważa ze nie powinni betonować tych podziału jak wspomniał wcześniej 

radny J. Pokój. Materia zarządzaniem  Powiatem  jest istotna i najważniejsza dla każdego 

radnego i ona powinna być wyznacznikiem postepowania. Nie ukrywał, że będzie chciał aby 

to tak funkcjonowało żeby dialog ten był prowadzony nie mniej jednak wszystkie reguły 

musza być dokonywane wpłynął formalny wniosek i został on poddany pod dyskusje jaki 

będzie wynik to okaże się w głosowaniu tajnym. Wsłuchując się w głos radnego J. Pokoja i 

chcąc postawić się  w roli osoby bezstronnej oraz dla uspokojenia politycznej atmosfery, 

ogłosił 10 minutowa przerwę. 

 

PRZERWA 

Po przerwie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Jerzego Pokoja o 

zdjęcie puntu „6” z porządku obrad Sesji, który  dotyczył odwołania radnego Bogdana 

Kamińskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego. 

W głosowaniu brało udział 18 radnych. 

Wynik głosowania: 

za    -   7 osób, 

przeciw   -   9 osób,  

wstrzymało się  -   2 osoby. 

Przewodniczący stwierdził, że wniosek nie uzyskał akceptacji radnych i został odrzucony. 

 

Przewodniczący Rady E. Kleśta przystąpił do powołania Komisji Skrutacyjnej dla odwołania 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego. Zaproponował, aby w skład tej 

Komisji wchodziło 3 lub 4 radnych. Radni w drodze aklamacji przyjęli propozycje 3 

osobowego składu Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczący Rady stwierdził, że Komisja 

Skrutacyjna pracować będzie w składzie 3 osobowym. Zwrócił się do radnych o zgłaszanie 

kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. 

 

Radny Rafał Mazur zgłosił kandydaturę radnego Mirosława Góreckiego. 

Radny Mirosław Górecki wyraził zgodę na udział w pracach Komisji Skrutacyjnej. 

 

Radny Sławomir Celt zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Wiśniewskiego. 

Radny Krzysztof Wiśniewski wyraził zgodę na udział w pracach Komisji Skrutacyjnej. 

 

Radny Bogusław Chodak zgłosił kandydaturę radnego Jarosława Kotlińskiego. 

Radny Jarosław Kotliński wyraził zgodę na udział w pracach Komisji Skrutacyjnej. 

 

Przewodniczący Rady E. Kleśta poddał pod głosowanie zamkniecie listy, które Rada przyjęła 

jednogłośnie – 18 głosów „za”. Następnie poddał pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej 

w osobach: 

Jarosław Kotliński, 

Mirosław Górecki, 

Krzysztof Wiśniewski. 

 

Przewodniczący Rady E. Kleśta stwierdził, że Rada jednogłośnie przyjęła zaproponowany 

skład osobowy Komisji Skrutacyjnej- 18 głosów „za”, a następnie ogłosił przerwę w celu 

ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej i przygotowania kart do głosowania, poinformował 
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również, że po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przed przystąpieniem do 

głosowania objaśni sposób głosowania. 

 

PRZERWA 

Ad. 6b. 

Przewodniczący Rady wznowił obrady, zwrócił się do Przewodniczącego Komisji 

Skrutacyjnej, którym został radny Jarosław Kotliński, aby przedstawił tryb i zasady 

przeprowadzenia głosowania tajnego dla odwołania radnego Bogdana Kamińskiego z funkcji 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego. 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej J. Kotliński objaśnił radnym zasady głosowania. 

Poinformował, że 18 sztuk kart do głosowania zostało opatrzonych okrągłą pieczęcią Rady 

Powiatu Jeleniogórskiego, na karcie znajduje się następująco sformułowane pytanie: „czy jest 

Pani/Pan za odwołaniem radnego Bogdana Kamińskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego 

Rady Powiatu Jeleniogórskiego?”. Poniżej pytania znajduje się tabela, w której wymieniony 

jest pod liczbą porządkową nr 1- Bogdan Kamiński, obok nazwiska są trzy kolumny: „za” , 

 „ przeciw” , „wstrzymuję się”. Radni głosują stawiając jeden znak „X” przy nazwisku w 

odpowiedniej kolumnie. Każdy radny ma prawo oddania tylko jednego głosu. Jeżeli głosu nie 

oddano wcale, bądź też znak „X” postawiono w więcej niż 1 rubryce, to głos będzie 

nieważny. Następnie zgodnie z listą obecności Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej będzie 

wyczytywał alfabetycznie nazwiska radnych i każdy z radnych będzie podchodził do urny w 

celu oddania głosu. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, Jarosław Kotliński wyczytywał 

imiennie w kolejności alfabetycznej radnych i kolejno wręczał  obecnym 18 radnym karty do 

głosowania. Radni podchodzili do urny, do której  wrzucali karty do głosowania. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny J. Kotliński poinformował, że zakończono 

głosowanie. 

 

Przewodniczący Rady E. Kleśta ogłosił przerwę w celu podliczenia przez Komisję 

Skrutacyjną głosów i sporządzenia protokołu. 

 

PRZERWA 

 

Ad. 6c. 

Po przerwie Przewodniczący Rady Powiatu E. Kleśta poprosił  Przewodniczącego Komisji 

Skrutacyjnej o odczytanie protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, radny Jarosław Kotliński, odczytał treść protokołu 

Komisji Skrutacyjnej powołanej na XIX Sesji dla odwołania radnego Bogdana Kamińskiego z 

funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego  informując, że za 

odwołaniem radnego Bogdana Kamińskiego  z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 

Jeleniogórskiego, oddano następującą liczbę głosów: 10 głosów  „za”, 8 głosów „przeciw”, 

nie było głosów „wstrzymujących się”. W głosowaniu udział wzięło 18 radnych z 19 

osobowego składu Rady Powiatu Jeleniogórskiego, minimalna liczba głosów do dokonania 

odwołania z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego zgodnie z art. 14 

ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym wyniosła  10 głosów. Komisja Skrutacyjna 

stwierdziła, że radnego Bogdana Kamińskiego odwołano z funkcji Wiceprzewodniczącego 

Rady Powiatu Jeleniogórskiego. Przewodniczący Rady Eugeniusz Kleśta  odczytał treść 

uchwały Nr  XIX/106/2016 w sprawie odwołania radnego Bogdana Kamińskiego z funkcji 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego i stwierdził, że nie wymaga ona 

głosowania, gdyż wynik przeprowadzonego głosowania tajnego zawarty jest w protokole 
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Kmisji Skrutacyjnej. Uchwała ta wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 7, a  karty do 

głosowania w zapieczętowanej kopercie stanowią załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 7. 

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

dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 

Jeleniogórskiego. 

 

Radny Jerzy Pokój zwrócił się do Przewodniczącego Rady o ogłoszenie 5 minutowej 

przerwy. 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę. 

 

PRZERWA 

Po przerwie radny Rafał Mazur poinformował radnych, że w związku z kolejnym punktem 

porządku obrad mówiącym o podjęciu uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego 

Rady Powiatu Jeleniogórskiego, w imieniu Platformy Obywatelskiej zgłosił wniosek 

formalny, a także zwrócił się z prośbą do radnych aby ten punkt porządku obrad przenieść na 

obrady kolejnej Sesji z tego względu, że kandydat, którego chciałby zgłosić nie jest obecny na  

tej Sesji Rady Powiatu. 

 

Radny Jarosław Kotliński zgłosił wniosek formalny o przerwę w obradach. 

Przewodniczący Rady E. Kleśta ogłosił przerwę. 

 

 

PRZERWA 

Po przerwie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego  

R. Mazura dotyczący zmiany porządku obrad polegający na zdjęciu punktu dotyczącego 

podjęcia uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego. 

W głosowaniu brało udział 18 radnych. 

Wynik głosowania: 

za    -     7 osób, 

przeciw   -   10 osób,  

wstrzymało się  -     1 osoba. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek nie uzyskał akceptacji radnych, zatem przystąpił 

do realizacji punktu 7 porządku obrad dotyczącego podjęcia uchwały  w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego. Poinformował, że zgodnie z art. 14 

ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, Rada wybiera ze swojego grona 

Wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy 

ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.  

 

Ad. 7a. 

Radny Andrzej Walczak  zarekomendował Wysokiej Radzie kandydaturę radnego Leszka 

Supierza na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu E. Kleśta zwrócił się z pytaniem do kandydata, radnego 

Leszka Supierza, czy wyraża zgodę na kandydowanie. 

 

Radny Leszek Supierz wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Przewodniczący Rady  spytał, czy jest kontrkandydat. 
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Radny Jerzy Pokój poinformował radnych, że  po wspólnym po posiedzeniu Platformy 

Obywatelskiej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej zarekomendował Radzie kandydaturę 

radnego Bogdana Kamińskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego. 

 

Przewodniczący Rady E. Kleśta zwrócił się z pytaniem do kandydata, radnego Bogdana 

Kamińskiego, czy wyraża zgodę na kandydowanie. 

 

Radny Bogdan Kamiński wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Przewodniczący Rady E. Kleśta poddał pod głosowanie zamkniecie listy kandydatów. W 

głosowaniu wzięło udział 18 radnych ( 18 głosów –za). Przewodniczący Rady oznajmił, że  

na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Jeleniogórskiego kandydują radni Bogdan 

Kamiński i Leszek Supierz. 

 

Ad. 7b. 

Przewodniczący Rady zaproponował radnym, aby wyłoniony wcześniej skład Komisji 

Skrutacyjnej pozostał niezmieniony, po czym ogłosił przerwę celem przygotowania kart do 

głosowania. Radni przyjęli propozycję przez aklamację. 

 

PRZERWA 

Przewodniczący Rady Powiatu E. Kleśta wznowił obrady i zwrócił się do  Przewodniczącego 

Komisji Skrutacyjnej, radnego J. Kotlińskiego o przedstawienie trybu i zasad 

przeprowadzenia głosowania tajnego dla dokonania wyboru  Wiceprzewodniczącego Rady 

Powiatu Jeleniogórskiego.   

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej J. Kotliński objaśnił radnym  zasady głosowania. 

Poinformował, że 18 sztuk kart do głosowania zostało opatrzonych okrągłą pieczęcią Rady 

Powiatu Jeleniogórskiego,  na karcie znajduje się następująco sformułowane pytanie: „czy 

jest Pani/Pan za wyborem radnego: 

1.  Bogdana Kamińskiego  

2. Leszka Supierza 

na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego?”.   

Poniżej pytania znajduje się tabela,  w której wymieniony jest pod liczba porządkową nr 1 –

Bogdan Kamiński obok nazwiska są trzy kolumny: „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”. 

Pod liczbą porządkową nr 2 – Leszek Supierz obok nazwiska są trzy kolumny: „za”, 

„przeciw”, „wstrzymuję się”. 

Radni głosują stawiając tylko jeden znak „X” przy jednym nazwisku  w odpowiedniej 

kolumnie. Każdy radny ma prawo oddania tylko jednego głosu. Jeżeli radny nie odda głosu, 

bądź też znak „X” postawi w więcej niż 1 rubryce, to głos taki bedzie nieważny. Następnie 

zgodnie z listą obecności Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej będzie wyczytywał 

alfabetycznie nazwiska radnych i każdy z radnych będzie podchodził do urny w celu oddania 

głosu. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, J. Kotliński  wyczytywał imiennie w kolejności 

alfabetycznej radnych i  kolejno wręczał  obecnym 18 radnym karty do głosowania. Radni 

podchodzili do urny, do której  wrzucali karty do głosowania. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny J. Kotliński  poinformował, że zakończono 

głosowanie. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu E. Kleśta ogłosił przerwę w celu podliczenia przez Komisję 

Skrutacyjną głosów i sporządzenia protokołu. 
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PRZERWA 

Ad. 7 d. 

Po przerwie Przewodniczący Rady Powiatu E. Kleśta poprosił  Przewodniczącego Komisji 

Skrutacyjnej o odczytanie protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, radny Jarosław Kotliński odczytał treść protokołu 

Komisji Skrutacyjnej powołanej dla dokonania wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 

Powiatu Jeleniogórskiego informując, że kandydaci zgłoszeni przez radnych  na funkcję 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, radni Bogdan Kamiński i Leszek Supierz,  uzyskali 

następującą liczbę głosów:  

1) Bogdan Kamiński:  8 głosów „za”; nie było: głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących 

się”.  

2) Leszek Supierz : 10 głosów „za”; nie było: głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących 

się”. 

W głosowaniu udział wzięło 18 radnych z 19 osobowego składu Rady Powiatu 

Jeleniogórskiego, minimalna liczba głosów do dokonania ważnego wyboru  

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o 

samorządzie powiatowym wyniosła – 10 głosów. Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że na 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego wybrano radnego Leszka Supierza. 

Przewodniczący Rady Eugeniusz Kleśta  odczytał  treść uchwały Nr XIX/107/2016 w sprawie 

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego, a następnie  poinformował, 

że nie wymaga ona głosowania z uwagi na zawarty w protokole Komisji Skrutacyjnej wynik 

przeprowadzonego głosowania tajnego. 

Uchwała ta wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 9 a zamknięta i opieczętowana 

koperta wraz z kartami do głosowania tajnego załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu E. Kleśta pogratulował radnemu Leszkowi Supierzowi 

wyboru na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu i zaprosił do współpracy. 

 

Wiceprzewodniczący Rady L. Supierz  podziękował za okazane zaufanie i wybór jego osoby 

do pełnienia tej funkcji i oznajmił, że dołoży wszelkich starań, aby nie zawieść swych 

wyborców,  będzie dążyć w swych działaniach do konstruktywnej współpracy ze wszystkimi 

radnymi. 

 

Obrady opuścił radny Andrzej Sztando. 

 

Ad. 8. 

Przewodniczący Rady Powiatu E. Kleśta poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołu  

z 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 stwierdził, że protokół  z obrad XVIII Sesji został 

zatwierdzony jednogłośnie. 

 

Ad. 9. 

Starosta Jeleniogórski  Anna Konieczyńska przedstawiła sprawozdanie z prac Zarządu 

Powiatu Jeleniogórskiego w okresie międzysesyjnym, stanowiące załącznik nr 11  
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do niniejszego protokołu. Poinformowała, że ważnym wydarzeniem mijającego miesiąca były  

coroczne już Targi Turystyczne TOURTEC 2016 ( XVIII), na jeleniogórskim placu 

Ratuszowym  można było zapoznać się z całoroczną, bogatą i kolorową ofertą turystyczną 

firm, miast, gmin i powiatów, biur podróży, organizacji i przedsiębiorców  z Niemiec, Czech 

oraz Polski Ponadto uczestniczyła w: uroczystych obchodach Święta Konstytucji 3 Maja w 

Jeleniej Górze; obchodach 71 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej „ Pod Mieczami” w 

Cieplicach; Święcie Straży Granicznej, które odbyło się w Ośrodku Szkoleń 

Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu; 70-leciu Państwowej Szkoły Muzycznej I i 

II stopnia im. Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze, które obchodzono w Filharmonii 

Dolnośląskiej w Jeleniej Górze; obchodach Święta Stowarzyszenia „Radar” przy bramie „Pod 

Jeleniami”; Karkonoskiej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze; 

uroczystych obchodach Dnia Strażaka w Jeleniogórskim Centrum Kultury; obchodach Święta 

Matki w parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Jeleniej Górze-Cieplicach. Z tej okazji 

przygotowano wiele atrakcji. Koncerty, gry i zabawy rodzinne, spotkania, wystawy, 

prezentacje zarówno na estradzie, jak i przykościelnym placu ściągnęły na plac przykościelny 

całe rodziny. Uroczystej mszy świętej w intencji matek, ojców, małżeństw i rodzin 

przewodniczył Biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski.  Gośćmi specjalnymi były: Elżbieta 

Rafalska- minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dr Ewa Dąbrowska (Gdański 

Uniwersytet Medyczny), Elżbieta Nowak-Trześniewska (ambasadorka jeleniogórskiej 

koszykówki), ks. prof. Paweł Bortkiewicz (UAM w Poznaniu), Maciej Wróblewski (bard z 

Zielonej Góry). Wydarzenie rozpoczęła sesja naukowa w sobotę 28 maja w Filii Politechniki 

Wrocławskiej. Tegoroczny jej temat to: „Zdrowa rodzina fundamentem życia i miłości” 

Inicjatorem tych wydarzeń od 28. już lat jest ks prał. Józef Stec, proboszcz parafii, wraz z 

Komitetem Organizacyjnym. Na zakończenie Starosta poinformowała radnych o bieżącej 

informacji na temat stanu wykorzystania urlopów wypoczynkowych przysługujących  

Staroście  oraz pozostałym członkom Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego, i tak za  lata 2015-

2016 - liczba dni do wykorzystania Starosta – 51 dni i 7 godzin, Wicestarosta  39 dni i 1 

godzina, Etatowy Członek Zarządu Powiatu 35 dni. 

 

Ad. 10 

Przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego E. Kleśta przedstawił sprawozdanie  

z działalności w okresie międzysesyjnym. Poinformował, że zajmował się sprawami 

bieżącymi, dotyczącymi głównie organizacji Sesji. Ponadto brał udział w uroczystym 

otwarciu XVIII Targów Turystycznych TOURTEC 2016 jak również wspólnie z 

Wiceprzewodniczącym Rady B. Kamińskim na zaproszenie Zespołu Szkół w Łomnicy brał 

udział w imprezie, która zamykała cykl obchodów 70-lecia tej szkoły. 

 

Wiceprzewodniczący Rady B. Kamiński poinformował radnych o swoim udziale w Targach 

Turystycznych Tourtec. 

 

Wiceprzewodniczący Rady K. Wiśniewski poinformował radnych, że reprezentował Radę na 

posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Drogowego, która odbyła się u Prezydenta Miasta Jeleniej 

Góry. 

 

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

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

Również uczestniczył w Targach Turystycznych „Tourtec”. 
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Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu, radny B. Chodak 

poinformował, że odbyło się jedno posiedzenie Komisji, w trakcie którego zajmowano się 

opiniowaniem  uchwał na dzisiejszą Sesję. 

  

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

posiedzenia Komisji Rewizyjnej, podczas których zajmowano się tematyką i opiniowaniem  

uchwał na dzisiejszą Sesję. Ponadto rozpatrywała sprawozdanie finansowe powiatu 

jeleniogórskiego za 2015 rok, formułowała wniosek w sprawie Absolutorium dla Zarządu 

Powiatu Jeleniogórskiego, także zostały omówione wyniki kontroli doraźnej zleconej przez 

Radę Powiatu Jeleniogórskiego dotyczącej realizacji wycinki drzew przy drodze 2652.  

Skierowano zapytanie do radcy prawnego o opinię, czy nastąpiło uchybienie formalno- 

prawne w procesie realizacji zadania wycinka drzew w pasie drogowym pomiędzy 

Staniszowem a Słoneczną Doliną. 

 

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

się jedno posiedzenie Komisji, podczas której zajmowano się tematyką i opiniowaniem  

uchwał na dzisiejszą Sesję. 

 

Ad. 11. Interpelacje i zapytania.  

Radny Jarosław Kotliński zwrócił się do Starosty z prośbą o wyjaśnieniem zapisu, który jest 

zawarty w sprawozdaniu Starosty Jeleniogórskiego z prac Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego 

w okresie międzysesyjnym w pkt 19)… „wyrażenie zgody na realizację innowacji 

pedagogicznej polegającej na uruchomieniu klasy e-sportowej w zawodzie technik elektryk w 

Technikum działającym w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach…”. 

Zdaniem radnego jest to zapis  niezgodny z normą językową.  

 

Wiceprzewodniczący Rady K. Wiśniewski zwrócił się do Pani Starosty z pytaniem w sprawie 

wniosku Komisji Spraw Społecznej dotyczącego nagrań sesji przez media. Zdaniem radnego 

nagrania te umożliwiłyby  mieszkańcom powiatu jeleniogórskiego z zapoznaniem się z pracą 

Rady. Radny chciałby znać powody zaniechania tych nagrań przez media? 

 

Obrady opuścili radni M. Górecki i J. Pokój. 

 

Ad. 12. Oświadczenia radnych. 

Brak oświadczeń składanych przez radnych. 

 

Ad. 13. Sprawy różne.  

Przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego E. Kleśta poinformował, że: kolejna Sesja - 

absolutoryjna przewidywana jest na dzień 15 czerwca  2016 r.  

Ponadto do Rady Powiatu wpłynęły pisma: radnego Bogdana Kamińskiego o rezygnacji z 

członkostwa w Klubie Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego; Burmistrza Miasta 

Piechowice w sprawie stanu technicznego drogi powiatowej nr 2763 D Pakoszów Piastów, 

które przekazano pod obrady Komisji rozwoju i Promocji Powiatu; w sprawie przesunięcia w 

planie pracy rady Powiatu Jeleniogórskiego na miesiąc wrzesień br., tematu pn. „ocena stanu 

zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu jeleniogórskiego za rok 2015”; projekt 

uchwały grupy radnych w sprawie ustalenia wysokości diet radnych; projekt uchwały w 

sprawie stanowiska rady Miasta i Gminy Wleń odnośnie zamiaru ograniczenia prędkości na 

linii kolejowej Jelenia Góra- Lwówek Śląski, który również został przekazany pod obrady 

najbliższego posiedzenia Komisji RiPP a potem zostanie przekazany pod obrady Sesji. Na 

zakończenie Przewodniczący Rady poinformował wszystkich obecnych, że po Sesji o 
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godzinie 13
00 

w sali konferencyjnej odbędzie się spotkanie informujące o funkcjonowaniu 

Centrum Usług Wspólnych w powiatach, na które radni zostali zaproszeni. 

Obrady opuścili radni S. Celt i B. Chodak. 

 

Wicestarosta P. Kwiatkowski poinformował radnych, że miesiąc czerwiec będzie miesiącem 

kluczowym dla podjęcia decyzji związanych z budżetem w zakresie oświaty. Stwierdził, że 

projekt wstępnego porozumienia z Gminą Kowary został najpierw skonsultowany z Gminą.  

Propozycje zapisów ze strony Kowar zostały uwzględnione w tym porozumieniu i ostateczną 

wersje porozumienia Zarząd Powiatu przekazał Gminie Kowary. Postawiono ultimatum aby 5 

czerwca władze Gminy podjęły decyzje w jakim kształcie chcą, aby to porozumienie 

funkcjonowało. Kolejnym tematem prac Zarządu był wniosek o ponowne rozpatrzenie zwrotu 

subwencji oświatowej za 2010 rok. We wniosku tym zostały zawarte wartości,  które 

wynikają ze sprawozdań Rb28. Zarząd Powiatu oczekuje pozytywnego rozpatrzenia tego 

wniosku na poziomie 1.318.000zł. Stanowisko w tej sprawie powinno być gotowe do 17 

czerwca br., a od stanowiska Ministra Finansów w tej sprawie będzie zależał kształt wniosku, 

który dotyczy roku 2011. Został przygotowany wstępny wniosek o środki w wysokości 

1.115.000zł z rezerwy Ministra Edukacji Narodowej, który można przedłożyć do końca 

czerwca br. Na zakończenie Wicestarosta poinformował radnych, że zarówno przed 

Zarządem Powiatu jak i skarbnikiem Powiatu stoi problem jak dokonać zmian w budżecie 

Powiatu Jeleniogórskiego aby zabezpieczyć funkcjonowanie oświaty w IV kwartale br. 

Obiekt, w którym funkcjonował Miejski Ośrodek Socjoterapii w Szklarskiej Porębie został 

poddany remontowi i doposażony kwotą 50.000 zł, prace trwają i wykonują je  konserwatorzy 

z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Na okres wakacyjny przewidziano 44 miejsc 

pobytowych w których będą mogły przebywać grupy z Domu Wczasów Dziecięcych w 

Szklarskiej Porębie,. Może to zwiększyć subwencję na kolejny rok. Nawiązując do pytania 

radnego J. Kotlińskiego poinformował, że Zarząd Powiatu wyraził zgodę wszystkim 

jednostkom organizacyjnym oświatowym, które dokonują naborów do szkół, o rozszerzenie 

programowe na zasadzie zabiegania o uczniów w takich kierunkach, które są pewną 

innowacją. Między innymi taką innowacją pedagogiczną jest  E-Sport w ramach klasy 

oddziału informatycznego. Ma to być pewna forma kształcenia pod kątem programowania 

wraz  udziałem w dziedzinie sportowej. 

 

Radny Julian Lachowicz poinformował radnych, że po ostatnich ulewach jakie miały miejsce 

w Szklarskiej Porębie, niedawno wyremontowany most, pokazała niedrożność przepustów, w 

wyniku czego zalane zostały pobliskie sklepy, domy i ulice. Zwrócił się do Zarządu Powiatu 

Jeleniogórskiego o rozpatrzenie  możliwości naprawy bądź poprawy tych przepustów.  

 

Radny Leszek Supierz zaprosił wszystkich radnych na obchody 70-lecia Klubu Sportowego w 

Kowarach, które odbędą się 18 czerwca br. na Stadionie w Kowarach. Poinformował również, 

że Miejski Klub Sportowy „Olimpia Kowary” awansował do III Ligi Piłki Nożnej. 

 

Radny Rafał Mazur w nawiązaniu do podjętej uchwały na Sesji, zmieniającej uchwalę w 

sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Powiatu Jeleniogórskiego stwierdził, że 

jest zaskoczony podjęciem tej uchwały na obecnej Sesji, gdyż omawiając projekt tej uchwały 

na Komisji Spraw Społecznych Przewodniczący Rady potwierdzał, że jest to projekt nie na 

obecną Sesję, lecz na Sesję kolejną, i jest to projekt który będzie poddawany tylko pod  

dyskusję. Zarówno z jego strony oraz ze strony radnego Andrzeja Sztando podczas Komisji 

zgłoszono wiele zastrzeżeń, i  miał być to projekt do dyskusji, który będzie poddawany tzw. 

obróbce. Radny podkreślił, że działania nabrały szybkiego tempa i być może jest to 

spowodowane tym, aby radni otrzymywali większe diety, a przecież mowa jest ciągle o 
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oszczędnościach. Może oszczędności te w porównaniu do całkowitej ilości wypłacanych diet 

radnym w ciągu roku i potracenia w maksymalnej wysokości do 40% nie są takimi 

wpływami, którymi można by  pokryć niedobory w oświacie, ale radny uważa że rozwiązania 

w obowiązującej uchwale w sprawie wypłaty diet radnym były dobre,  patrząc na salę obrad 

na której zostało już niewielu radnych, dlatego tez przedstawiane propozycje na Komisji 

Spraw Społecznych, min. mówiące  o tym aby otrzymać dietę pełnej wysokości radny 

powinien wziąć udział w 2/3 głosowań  byłoby dobre mobilizujące radnych do pracy do 

momentu zakończenia Sesji czy tez Komisji. Podkreślił, że czuje się zaskoczony szybkim 

procedowaniem uchwały, bo padały słowa „dopracowywać” po to aby wypracować jak 

najlepsze praktyki dla przedłożonego projektu uchwały, tym bardziej, że zostało powiedziane, 

że nie jest on zawarty w porządku obrad tej Sesji. 

 

Przewodniczący Rady E. Kleśta ad vocem wypowiedzi przedmówcy stwierdził, że chyba byli 

na dwóch różnych Komisjach, bo informował radnych na komisji o tym, że jest 

przedstawiony projekt grupy radnych i nad nim pracuje. Nie znaczy to, że nie można 

otworzyć pola do zmiany tej uchwały poprzez inicjatywę uchwałodawczą, chociażby ze 

strony radnego R. Mazura. Temat był otwarty i pomysł w udziale głosowania radnych na 

komisjach i wartości udziału w 2/3 głosowań jest do rozpatrzenia. Radni wnieśli poprawkę w 

§ 3 do uchwały nr XIV/81/11 z dnia 30 listopada 2011r., i nie nic nie stoi na przeszkodzie, 

aby temat ten był realizowany pod katem wniosku, który zgłosił radny R. Mazur. Dla 

sprostowania stwierdził, że informował na komisjach, że projekt ww. uchwały nie został 

wprowadzony formalnie do porządku obrad Sesji ze względu na występujące w nim braki w 

podpisach pod projektem uchwały. Po dyskusji w gronie Wiceprzewodniczących  Rady 

podjęto decyzję, że należy dać szansę wnioskodawcom, aby projekt omówić na 

poszczególnych Komisjach, a następnie jeżeli zostanie zgłoszony wniosek na sesji o 

wprowadzenie tego  punktu do porządku Sesji to proceduralnie poddać projekt ten pod 

głosowanie. 

 

Radny R. Mazur zwrócił się do Przewodniczącego Rady z prośbą o to, aby zmotywować 

radnych, pracowników Biura Rady, aby radni brali udział w głosowaniach przy użyciu 

systemu wspomagającego głosowanie, gdyż w poprzedniej kadencji był on bardzo pomocny 

ze względu na jego szerokie spektrum do wykorzystania, natomiast w kadencji obecnej coraz 

rzadziej jest on stosowany. 

 

Przewodniczący Rady poinformował radnego, że dołoży wszelkich starań, aby system ten 

funkcjonował bez żadnych zastrzeżeń, a sytuacja która zaistniała na obecnej sesji była 

incydentem. W związku z tym, że został zgłoszony wniosek formalny, aby głosować przez 

podniesienie ręki tj. w sposób tradycyjny jako Przewodniczący Rady  przychylił się do 

wniosku po to aby nie było  wątpliwości co do wyników głosowań. 

 

Wiceprzewodniczący Rady L. Supierz w nawiązaniu do projektu uchwały w sprawie ustalenia 

wysokości diet(…) dodał, że zamysłem radnych było to, aby zachęci radnych do pracy w 

Komisjach, gdyż wielu jest radnych, którzy są członkami tylko jednej Komisji. Podkreślił, że 

obniżenie potraceń być może zachęci radnych do wpisywaniu się do innych Komisji aby nie 

mieli obaw że nie sprostają obowiązkom i z tego tytułu będzie miał liczne potrącenia. 

 

Wiceprzewodniczący Rady K. Wiśniewski podziękował radnemu R. Mazurowi na zwrócenie 

uwagi dotyczącej frekwencji radnych na sali obrad, gdyż uchwala w sprawie ustalenia 

wysokości diet dla radnych obowiązuje od 1 czerwca br., a na chwilę obecną obowiązuje 

radnych uchwala, którą tworzył radny R. Mazur, zatem jest to zaprzeczeniem, że coś 
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funkcjonowało dobrze. Dowodem na to jest chociażby tak niska liczba radnych na sali. 

Zdaniem radnego K. Wiśniewskiego jest to powód do poszukiwania pewnych rozwiązań, aby 

frekwencja i praca radnych była stosowna. 

 

Radny R. Mazur ad vocem stwierdził, że ma nadzieję, że nowo powołany 

Wiceprzewodniczący Rady zaplanuje tak Komisje, aby nie odbywały się one w jednym dniu 

Komisji na Komisji, aby członkowie a zarazem radni  czekali na komisje żeby odbyć 

poprzednią w której są członkowie. Na zakończenie poinformował, że najlepszym dowodem 

na rzetelną prace radnych niemalże do ostatniego punktu porządku obrad Komisji czy też 

Sesji jej  96-97% % frekwencję radnych w poprzedniej kadencji są listy obecności radnych na 

Komisjach i Sesjach, do których radni mogą poprosić o wgląd Skarbnika Powiatu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował radnych, że w wyniku reorganizacji Rady pod 

względem liczby Komisji i funkcji pełnionych przez radnych oszczędność wynosi około 500 

zł miesięcznie, ale nie to jest najważniejsze Przewodniczący zwrócił radnym szczególną 

uwagę na to, że każda sprawa na tej Sali jest otwarta, jeżeli wymaga zmiany wystarczy  

złożyć projekt uchwały i uzyskać poparcie większości Rady. 

 

Radny J. Włodyga stwierdził, że rola radnego nie polega tylko na bywaniu na Komisjach, ale 

również na  pracy w terenie i poza komisjami. Uważa on, że radni za mocno sprowadzają rolę 

radnego do udziału w Komisji. Radny jest przedstawicielem swojego społeczeństwa i 

powinien działać na swoim terenie. Na zakończenie zwrócił się do Przewodniczącego o 

wskazanie terminów kolejnych Sesji w okresie letnim. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że nie ma żadnych zmian co do okresu letniego. 

Miesiące lipiec i sierpień są miesiącami wakacyjnymi i wolnymi dla radnych, tak było 

dotychczas i tak  będzie  praktykowane nadal.  

 

Radny R. Mazur zaproponował, aby idąc w ślad za innymi samorządami ustalić  z góry 

terminy posiedzeń Sesji, i tak jak było to stosowane wcześniej, ustalić ostatni tydzień 

miesiąca a dzień wyznaczony na czwartek. Radny zaproponował, aby podjąć odpowiednią 

uchwałę w tej sprawie pod koniec roku przy podejmowaniu uchwały w sprawie planu pracy 

Rady Powiatu Jeleniogórskiego na 2017 rok. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu  uznał, że przedstawiona propozycja jest do rozpatrzenia. 

 

Ad. 14.  

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

Jeleniogórskiego o godz. 12
38

.   

         

 

Przewodniczący Rady  

         Powiatu Jeleniogórskiego 

             

                          Eugeniusz Kleśta 
 

 

 
Protokołowała:                                                                                                             

Aleksandra Parkitna – Rokosz 


