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Protokół 

z X Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego, 

która odbyła się w dniu 29 września 2015 roku, o godz. 10
00

 

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze 

Ad.1. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego Jerzy Pokój otworzył X Sesję Rady Powiatu 

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

w tym Wacława Lesika przedstawiciela Gminnego Ludowego Klubu Sportowego. Przywitał 

również  dyrektorów wydziałów Starostwa oraz powiatowych samorządowych jednostek 

organizacyjnych. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego Jerzy Pokój i Starosta Jeleniogórski Anna 

Konieczyńska wręczyli Puchar FAIR PLAY oraz nagrodę – bon o wartości 500 zł na zakup 

sprzętu sportowego dla GLKS „Jeżów Sudecki-Czernica”, którą odebrał trener tego Klubu 

Wacław Lesik. Dziękując w imieniu Klubu za puchar i nagrodę stwierdził, że będą one 

motywacją dla piłkarzy i Klubu do dalszego ich działania. 

 

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

16 radnych, zatem Rada posiada zdolność uchwałodawczą wymaganą art. 13 ust. 1 ustawy  

o samorządzie powiatowym. Posiedzenie jest prawomocne i Rada może podejmować 

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

obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.2. 

Przewodniczący Rady Powiatu  Jerzy Pokój przedstawił porządek obrad X  Sesji Rady 

Powiatu Jeleniogórskiego, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Wicestarosta Paweł Kwiatkowski poinformował Radę o wniosku Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa skierowanym do Zarządu Powiatu 

Jeleniogórskiego  i dotyczącym zmiany porządku obrad dzisiejszej Sesji. Komisja wniosła  

o przeniesienie na następną Sesję Rady Powiatu tematu dotyczącego podjęcia uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, 

z uwagi na pozyskanie szczegółowych danych ekonomicznych. 

 

Przewodniczący Rady J. Pokój poddał pod głosowanie  wniosek o zdjęcie z porządku obrad 

punktu 6  - „Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek 

opłat za zajęcie pasa drogowego”. 

W głosowaniu brało udział 16 radnych.  

Wynik głosowania: 

za    - 16 osób, 

przeciw   -   0 osób,  

wstrzymało się  -   0 osób. 

Przewodniczący Rady Powiatu J. Pokój stwierdził, że wniosek o zmianę porządku obrad  

został przyjęty  jednogłośnie, kolejne  punkty uległy odpowiednio przesunięciu.  

 

Porządek  obrad po zmianie: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji „Sport w powiecie jeleniogórskim”. 
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4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji „Turystyka w powiecie 

jeleniogórskim”. 

5. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi 

własność Powiatu Jeleniogórskiego. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu 

Jeleniogórskiego na lata 2015-2030. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2015 rok. 

9. Rozpatrzenie „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego, 

wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 

2015 roku”. 

10. Zatwierdzenie protokołu z IX Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego. 

11. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym. 

12. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji z działalności 

międzysesyjnej. 

13. Interpelacje i zapytania. 

14. Oświadczenia radnych. 

15. Sprawy różne. 

16. Zamknięcie Sesji. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu J. Pokój poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad  

X Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego. 

W głosowaniu brało udział 16 radnych.  

Wynik głosowania: 

za    - 16 osób, 

przeciw   -   0 osób,  

wstrzymało się  -   0 osób. 

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

jednogłośnie.    

 

Ad.3. 

Przewodniczący Rady J. Pokój przystąpił do realizacji punktu  dotyczącego podjęcia uchwały 

w sprawie przyjęcia informacji: „Sport w powiecie jeleniogórskim”. 

 

Informację w tym zakresie wraz z przedmiotową uchwałą przedstawił Wiesław Dzierzba, 

dyrektor Wydziału Promocji, Kultury i Sportu.  

 

Przewodniczący Komisji Turystyki i Promocji Powiatu, radny Grzegorz Truchanowicz  

poinformował, że opinia Komisji dla przedmiotowej uchwały   

i przedstawionej informacji jest pozytywna. Podziękował Powiatowemu Szkolnemu 

Związkowi Sportowemu za działania inicjujące w stosunku do  wszystkich dyscyplin 

sportowych.   

 

Przewodniczący Rady J. Pokój poddał pod głosowanie treść uchwały Nr X/57/2015  

w sprawie  przyjęcia informacji „Sport w powiecie jeleniogórskim”. 

W głosowaniu brało udział 16 radnych. 

Wynik głosowania: 

za    -  16 osób, 

przeciw   -    0 osób,  
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wstrzymało się  -    0 osób. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała ta wraz z informacją stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.4. 
Dyrektor  Wydziału Promocji, Kultury i Sportu  Wiesław Dzierzba przedstawił projekt 

uchwały w sprawie przyjęcia informacji „Turystyka w powiecie jeleniogórskim” wraz  

z prezentacją multimedialną.  

 

Przewodniczący Komisji Turystyki i Promocji Powiatu, radny Grzegorz Truchanowicz, 

poinformował, że opinia Komisji dla przedmiotowej uchwały  i przedstawionej informacji jest 

pozytywna. Podkreślił również, że wszystkie działania w zakresie  turystyki i  promocji 

naszego regionu podejmowane są w ramach porozumień z gminami, a Powiat jest 

koordynatorem działań i decyzji wypracowanych w grupach roboczych.  

 

Przewodniczący Komisji Współpracy Zagranicznej i Partnerstwa, radny Jacek Włodyga 

poinformował o pozytywnej opinii Komisji dla przedstawionego projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Pokój oznajmił, że bardzo ważną rolę w naszym 

regionie odgrywa turystyka konna. Ponad 2500 osób skorzystało z walorów turystyki konnej 

w mijającym roku.  Znaczącym jest to, że w tej grupie znaleźli się także Niemcy, Holendrzy, 

Belgowie, Czesi i Słowacy. Ten rodzaj spędzania wolnego czasu sprzyja propagowaniu  

i wykorzystaniu bazy w postaci gospodarstw agroturystycznych  i nie ulega wątpliwości, że  

ten rodzaj rekreacji stał się magnesem przyciągającym rzesze turystów.  

 

Przewodniczący Rady J. Pokój poddał pod głosowanie treść uchwały Nr X/58/2015  

w sprawie przyjęcia informacji „Turystyka w powiecie jeleniogórskim”. 

W głosowaniu brało udział 16 radnych. 

Wynik głosowania: 

za    - 15 osób, 

przeciw   -   0 osób,  

wstrzymało się  -   1 osoba. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 15 głosami „za” przy 1 głosie 

„wstrzymującym”.” 

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

 

Ad. 5.  
Przewodniczący Rady Powiatu J. Pokój przystąpił do realizacji punktu dotyczącego podjęcia 

uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku, który 

przedstawiła Jolanta Bagińska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej 

Górze.  

Na obrady przybył radny Jarosław Kotliński. 

 

Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Ligia Jamer 

oznajmiła, że  Rada jako organ opiniodawczo-doradczy, utworzony przy Staroście 

Jeleniogórskim, pozytywnie zaopiniowała zaproponowany w uchwale podział środków 

PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej. Poinformowała o   upływie  

III Kadencji tej Rady i w związku z tym podziękowała  dyrektor Jolancie  Bagińskiej oraz 

Radzie Powiatu za ustawiczną, merytoryczną i wieloletnią dobrą współpracę. 
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Wicestarosta Paweł Kwiatkowski w uzupełnieniu oświadczył, że w sierpniu tego roku 

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych zakończyła III kadencję, w skład 

której wchodzili: Ligia Jamer- Przewodnicząca, Zdzisław Pietrowski- Wiceprzewodniczący, 

Lech Karbowski- Sekretarz, Teresa Zasada-Tokarska- Członek, Ryszard Grek- Członek. Po 

czym oznajmił, że zgodnie z zapisami ustawowymi powołania na członków Powiatowej 

Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Jeleniogórskim na  

IV Kadencję na lata 2015-2019 otrzymali: Grażyna Pawluśkiewicz-Rehlis (Jeleniogórskie 

Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych), Lech Karbowski (Polskie Towarzystwo Walki 

z Kalectwem Oddział Terenowy w Jeleniej Górze), Ligia Jamer (Towarzystwo Chorych na 

Stwardnienie Rozsiane w Jeleniej Górze), Barbara Łuczycka (Polski Związek Głuchych 

Oddział Dolnośląski we Wrocławiu), Wiesława Słomska (Urząd Gminy w Starej Kamienicy). 

Na zakończenie Wicestarosta w imieniu własnym i Zarządu Powiatu podziękował Pani Ligii 

Jamer  za owocną współpracę i  życzył sukcesów w dalszych działaniach. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej, radny M. Górecki poinformował, że Komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa  

i Porządku Publicznego, radny M. Górecki poinformował, że Komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady J. Pokój poddał pod głosowanie treść uchwały Nr X/59/2015 

zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku. 

W głosowaniu brało udział 17 radnych. 

Wynik głosowania: 

za    - 17 osób, 

przeciw   -   0 osób,  

wstrzymało się  -   0 osób. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 

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

 

Ad. 6. 

Zastępca dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami 

Magdalena Kuźniar przedstawiła projekt uchwały w sprawie zasad gospodarowania 

nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Jeleniogórskiego. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej, radny M. Górecki poinformował, że Komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, radny  

Leszek Supierz poinformował, że Komisja przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała 

pozytywnie. 

 

Przewodniczący Rady J. Pokój poddał pod głosowanie treść uchwały  

Nr X/60/2015 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność 

Powiatu Jeleniogórskiego. 

W głosowaniu brało udział 17 radnych. 

Wynik głosowania: 
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za    - 17 osób, 

przeciw   -   0 osób,  

wstrzymało się  -   0 osób. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała ta stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 7. 
Przewodniczący Rady Powiatu J. Pokój przystąpił do realizacji kolejnego punktu obrad 

dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu 

Jeleniogórskiego na lata 2015-2030. 

 

Skarbnik Powiatu Grażyna Bojęć stwierdziła, że konieczność wprowadzenia zmian  

w przedmiotowej uchwale związana jest z wprowadzenia korekt do budżetu w zakresie 

planowanych przedsięwzięć. Dyrektor Wydziału Promocji, Kultury i Sportu z uwagi na   

niezakwalifikowanie wniosku o dofinansowanie  ze środków unijnych realizacji projektu  

„Europa Obywatelek i Obywateli” (oś-samorządy przygraniczne, tytuł projektu „Sieć 

współpracy  do wzmocnienia konkurencyjności  regionów przygranicznych- GREG- poprzez 

opracowanie  perspektywicznego planu działania –Europa”) zwrócił się o stosowną zmianę  

w planie dochodów i wydatków. 

 

Przewodniczący  Komisji Budżetowej, radny M. Górecki poinformował, że Komisja  

pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady J. Pokój poddał pod głosowanie treść uchwały Nr X/61/2015  

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2015-

2030. 

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 7 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.8. 

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

przedstawiła G. Bojęć, skarbnik Powiatu. Poinformowała, że projekt tej uchwały głównie 

zawiera zmiany związane z tą wprowadzoną w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu 

Jeleniogórskiego na lata 2015-2030. Ponadto zostały zabezpieczone podstawowe potrzeby w 

zakresie funkcjonowania jednostek oświatowych na terenie powiatu.   

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej, radny Mirosław Górecki  poinformował, że Komisja 

pozytywnie zaopiniowała zmiany w budżecie Powiatu.   

 

Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury, radny Bogdan Kamiński poinformował  

o pozytywnej opinii Komisji na temat zmian w budżecie Powiatu w zakresie działania 

Komisji. 
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Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa  

i Porządku Publicznego, radny M. Górecki poinformował, że Komisja pozytywnie 

zaopiniowała zmiany w przedłożonym projekcie uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Turystyki i Promocji Powiatu, radny Grzegorz Truchanowicz  

poinformował, że opinia Komisji  dotycząca niniejszego projektu jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Komisji Współpracy Zagranicznej i Partnerstwa, radny Jacek Włodyga 

poinformował o pozytywnej opinii Komisji na temat przedmiotowej uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, radny  

Leszek Supierz poinformował, że Komisja przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała 

pozytywnie. 

 

Przewodniczący Rady J. Pokój poddał pod głosowanie treść uchwały Nr X/62/2015  

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 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 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 9. 

W kolejnym punkcie porządku obrad Rada Powiatu Jeleniogórskiego rozpatrzyła „Informację 

o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego wraz z  informacją o kształtowaniu 

się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku”, stanowiące załącznik nr 9 do 

niniejszego protokołu.   

  

Skarbnik Powiatu G. Bojęć omówiła wykonanie budżetu za okres od 1 stycznia 2015 r. do  

30 czerwca 2015 r., które zostało przedłożone Radzie Powiatu Jeleniogórskiego oraz  

Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu  (pozytywna opinia RIO - uchwała  

nr I/197/2015 w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego 

informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2015 roku -  stanowi 

załącznik nr 10 do niniejszego protokołu). 

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej, radny Mirosław Górecki poinformował, że  Komisja  

rozpatrzyła i  pozytywnie oceniła przedstawioną informację.  

 

Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury, radny B. Kamiński poinformował, że Komisja 

również pozytywnie  oceniła „Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 

Jeleniogórskiego wraz z  informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za  

I półrocze 2015 roku”. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa  

i Porządku Publicznego, radny M. Górecki poinformował, że Komisja pozytywnie oceniła 

wykonanie budżetu Powiatu Jeleniogórskiego wraz z  informacją o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku. 
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, radny 

L. Supierz poinformował, że Komisja przyjęła bez uwag przedłożoną  pod obrady Komisji  

informację. 

 

Przewodniczący Komisji Współpracy Zagranicznej i Partnerstwa, radny Jacek Włodyga 

poinformował o pozytywnej opinii Komisji dla przedstawionej informacji. 

 

Przewodniczący Komisji Turystyki i Promocji Powiatu, radny G. Truchanowicz 

poinformował, że Komisja  pozytywnie oceniła przedłożone informacje w tym zakresie. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, radna W. Bąk poinformowała, że Komisja również 

dokładnie analizowała przedłożoną „Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 

Jeleniogórskiego oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za  

I półrocze 2015 roku”, którą w konsekwencji oceniła  pozytywnie.  

 

 

Ad. 10. 

Przewodniczący Rady Powiatu  J. Pokój poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołu  

z obrad IX Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego 

W głosowaniu brało udział 17 radnych,  

Wynik głosowania: 

za    - 17 osób, 

przeciw   -   0 osób, 

wstrzymało się  -   0 osób. 

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

jednogłośnie. 

Na  obrady przybył radny Eugeniusz Kleśta. 

 

Ad. 11. 

Starosta Jeleniogórski Anna Konieczyńska  przedstawiła sprawozdanie z prac Zarządu 

Powiatu Jeleniogórskiego w okresie międzysesyjnym stanowiące załącznik nr 11 do 

niniejszego protokołu. Poinformowała, że ponadto uczestniczyła w wielu spotkaniach m.in. 

w: uroczystości wręczenia Certyfikatu Akredytacji przyznanego Wojewódzkiemu Centrum 

Szpitalnemu Kotliny Jeleniogórskiej oraz medali „Zasłużony dla Województwa 

Dolnośląskiego”;  III Festiwalu Piosenki Folklorystycznej „Śpiewanie na Gruszkowskiej 

Polanie”; Festiwalu „Smaki Liczyrzepy” w Karpaczu połączonego z  otwarciem wystawy 

minerałów „Skarby Ziemi JUNA”; obchodach Święta Policji, podczas którego  przekazano od 

władz Powiatu Jeleniogórskiego czek na kwotę 3000zł  na zakup psa policyjnego; Święcie 

Wojska Polskiego; III edycji imprezy „Country pod Śnieżką”, która odbyła się na  

pl. Ratuszowym w Jeleniej Górze; w spotkaniu roboczym z partnerskim powiatem Aachen, 

które odbyło się w dniach 18-20 sierpnia br.; oficjalnym otwarciu Eko - apartamentowca  

„W sercu Uzdrowiska” - w Jeleniej Górze - Cieplicach; Letnim Festynie Łużyc Górnych w 

Pradze; Dożynkach w Mysłakowicach;  obchodach 76 Rocznicy Wybuchu II Wojny 

Światowej „Pod Mieczami Piastowskimi” w Jeleniej Górze - Cieplicach; Konwencie Wójtów, 

Burmistrzów, Prezydentów i Starostów Regionu Jeleniogórskiego, który odbył się  

w Karpaczu;  spotkaniu szkoleniowo – integracyjnym zorganizowanym przez Dolnośląską 

Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa;  „Dniu Papiernika” zorganizowanym przez firmę 

WEPA Professional  Piechowice S.A.; Dożynkach Gminy Podgórzyn; Dożynkach 

Wojewódzkich w Miliczu; Uroczystej Akademii z okazji Jubileuszu 70-lecia oraz nadania 

imienia Unii Europejskiej Zespołowi Szkół Ekonomicznych i Turystycznych w Jeleniej 



8 

 

Górze; imprezie turystycznej pn. „ Przejście Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej” wspieranej 

przez Powiat Jeleniogórski;  „Pikniku zdrowotnym” w Centrum Usług Medycznych   

i Profilaktyki Zdrowotnej „Przedwiośnie” w Kowarach; II edycji festiwalu "W gościnie  

u hrabiny von Reden, Jesień ze sztuką w Bukowcu"; XVI Międzynarodowych Warsztatach 

Pszczelarskich; uroczystym otwarciu w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej 

Górze "Sali Pod Patronatem Specjalnej  Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. 

w Kamiennej Górze” w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; 

spotkaniu podsumowującym  udział szkół oraz przedszkoli z gmin powiatu jeleniogórskiego 

w projekcie "Opracowanie i wdrażanie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół 

w powiecie jeleniogórskim”; dyskusji panelowej nt. „Współpracy transgranicznej  jednostek 

samorządu terytorialnego" w ramach XXIII Konferencji Naukowej "Gospodarka lokalna  

i regionalna w teorii i w praktyce";  posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta 

Jeleniej Góry i Powiatu Jeleniogórskiego; Polsko - Czeskiej Konferencji Gospodarczej, na 

której Minister Ilona Antoniszyn – Klik wręczyła Odznaczenia Honorowe Ministra 

Gospodarki „Za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki RP”; spotkaniu przedsiębiorców  oraz 

przedstawicieli, dyplomacji, administracji rządowej i samorządowej,  które odbyło się  

w Filharmonii  Dolnośląskiej; Jubileuszowej Akademii z okazji 70-lecia istnienia 

Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego „JELFA” w Jeleniej Górze; otwarciu wystawy 

fotograficznej "Karkonosze Polskie - Cztery Pory Roku" w Jabloncu;  VII Powiatowym 

Przeglądzie Zespołów Ludowych i Folklorystycznych w Bukowcu; uroczystym otwarciu 

nowej siedziby Ochotniczej Staży Pożarnej w Karpaczu oraz XXV Forum Ekonomicznym   

w Krynicy  Zdrój. 

 

Ad. 12.  

Przewodniczący  Komisji Oświaty i Kultury, radny B. Kamiński poinformował, że odbyło się 

jedno posiedzenie Komisji, na którym omawiane były tematy związane z obradami dzisiejszej 

Sesji. Ponadto uczestniczył w: obchodach Święta Policji w Jeleniej Górze; konferencji 

podsumowującej  udział szkół oraz przedszkoli z gmin powiatu jeleniogórskiego w projekcie 

"Opracowanie i wdrażanie systemu doskonalenia  nauczycieli i wspierania szkół w Powiecie 

Jeleniogórskim” oraz II edycji festiwalu "W gościnie u hrabiny von Reden, Jesień ze sztuką  

w Bukowcu" zorganizowanej na terenie gminy Mysłakowice. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, radna W. Bąk poinformowała, że odbyło się jedno 

posiedzenie Komisji, na którym omawiane były tematy związane z obradami dzisiejszej Sesji, 

ponadto został powołany zespół kontrolny do przeprowadzenia kontroli między innymi  

w Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie w zakresie 

realizacji zadań statutowych, stanu zatrudnienia i procedur związanych z realizacją inwestycji 

oraz wydatkowaniu środków finansowych przekazanych z budżetu Powiatu Jeleniogórskiego 

w 2015 roku. Kontrola odbyła się w dniu 14 września br. Zespół kontrolny spotkał się w dniu 

21 września br. w Biurze Rady Powiatu, w celu omówienia i podsumowania wyników 

kontroli. 

  

Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa  

i Porządku Publicznego, radny M. Górecki poinformował, że odbyło się jedno posiedzenie,  

na którym omawiano tematy związane z obradami dzisiejszej Sesji. 

 

Przewodniczący Komisji Turystyki i Promocji Powiatu, radny G. Truchanowicz 

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

dzisiejszej Sesji. Przewodniczący poinformował, że uczestniczył w wielu imprezach na 
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terenie powiatu jeleniogórskiego oraz w wystawie fotograficznej w Jabloncu, na której 

zaprezentowane został m.in. wykonane przez niego zdjęcia Karkonoszy. 

 

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

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

Sesję. Ponadto poinformował, że Przewodniczący Rady J. Pokój skierował pismo, które 

wpłynęło od Rady Gminy Mysłakowice dotyczące niskich nakładów na drogi powiatowe na 

terenie tej gminy. Sprawą tą  Komisja zajmie się w najbliższym czasie. 

  

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

poinformował,  że odbyło się jedno posiedzenie Komisji poświęcone sprawom omawianym 

na dzisiejszej Sesji. Poruszył temat ponowienia współpracy z partnerskim Powiatem 

Wolsztyńskim. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, radny 

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

dzisiejszej Sesji. Poinformował również, że dwukrotnie odbyła się „wizytacja robocza”  

w trakcie budowy drogi w Łomnicy. Ponadto wziął udział w Dożynkach Dolnośląskich  

w Miliczu oraz Zaciszu, a także w uroczystej Sesji Rady Miasta Kowary, w której 

uczestniczyła również Wiceminister Gospodarki  Ilona Antoniszyn - Klik. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego Jerzy Pokój poinformował, że w okresie 

międzysesyjnym zajmował się bieżącymi sprawami związanymi z organizacją dzisiejszej 

Sesji oraz prac Rady i Komisji, a także reprezentował Radę Powiatu Jeleniogórskiego na 

wielu spotkaniach i uroczystościach. 

 

Ad. 13.  Interpelacje i zapytania 

Radny Grzegorz Truchanowicz, złożył w imieniu własnym i mieszkańców wsi Łomnica, dwie 

interpelację stanowiące załączniki nr 12 i 13 do niniejszego protokołu, w sprawie: 

- przeanalizowania i podjęcia działań dotyczących poprawy bezpieczeństwa na drodze  

o numerze 2753D poprzez  oznakowanie pionowe;  

 - przeanalizowanie i podjęcie działań dotyczących poprawy bezpieczeństwa na drodze  

o numerze 2718D na wysokości pętli autobusowej poprzez zamontowanie barier ochronnych. 

 

Radny Bogusław Chodak zwrócił się do Zarządu Powiatu w imieniu społeczności Jeżowa 

Sudeckiego z prośbą o  udzielenie informacji  na temat remontu drogi Czernica-Jeżów 

Sudecki oraz ulicy Górnej w Siedlęcinie,  a także osuwiska przy drodze Siedlęcin- 

Strzyżowiec. Radny zapytał również o wyniki naboru uczniów do szkół  na terenie powiatu 

jeleniogórskiego w roku szkolnym 2015/2016 . 

 

Starosta Jeleniogórski Anna Konieczyńska poinformowała radnego, że Zarząd Powiatu zlecił 

wykonanie projektu remontu drogi Czernica-Jeżów Sudecki. Czynione są starania  

o pozyskanie środków finansowych na tą wyjątkowo kosztowną inwestycję z  uwagi na  

bardzo zły jej stan techniczny.  W nawiązaniu do remontu ulicy Górnej w Siedlęcinie Starosta 

Anna Konieczyńska stwierdziła, że jest ona bardzo ważnym węzłem komunikacyjnym 

łączącym drogę wojewódzką  z Siedlęcinem i mostem, który od wielu lat wymaga 

gruntownego remontu. Największym problemem tej drogi jest tzw. „transport ciężki” 

przejeżdżający dokładnie tą drogą i powodujący potężne zniszczenia  jej nawierzchni. 

Oznajmiła radnym, że Zarząd Powiatu złożył wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska o dofinasowanie zadania odnośnie usunięcia osuwiska przy drodze  Siedlęcin - 
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Strzyżowiec. Poinformowała, że Zarząd Powiatu czeka cały czas na decyzję w sprawie  

otrzymania  80% dofinansowania tego zadania.   Na zakończenie Starosta poinformowała 

radnych, że wpłynęło do Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego zaświadczenie od projektanta 

mostu w Siedlęcinie z  informacją, że organ kompetentny do przyjęcia zgłoszenia nie wnosi 

sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę  

w określonych jako „odbudowa mostu drogowego na rzece Bóbr (…)  w Siedlęcinie 

uszkodzonego w wyniku powodzi”. Podkreśliła, że projekt mostu  jest godny polecenia.  

W nawiązaniu do przeprowadzonego naboru do szkół, dla których organem założycielskim 

jest Powiat Jeleniogórski stwierdziła, że istnieje w tej materii problem związany z niżem 

demograficznym. Otwarty został jeden oddział w Szklarskiej Porębie, jeden oddział  

w Kowarach, niestety w Piechowicach nie utworzono żadnej klasy pierwszej z powodu braku 

chętnych. 

 

Wicestarosta Paweł Kwiatkowski w uzupełnieniu do wypowiedzi Starosty stwierdził, że 

dużym hamulcem w inwestycji polegającej na odbudowie drogi (ul. Górna) w Siedlęcinie jest 

przyszła inwestycja polegająca na przeprowadzeniu tą droga kanalizacji, ma to nastąpić  

w najbliższych latach. Dodał, że nie zmienia to faktu objęcia jej szczególną troską z uwagi na 

jej stan techniczny. Niemniej Gmina Jeżów Sudecki  również powinna  pracować nad tym, 

żeby wypracować taki system odwodnienia z wszystkich dróg gminnych, aby  z tej potężnej 

zlewni nie były niszczone drogi powiatowe. Wicestarosta w nawiązaniu do tematu naboru do 

szkół poinformował, że w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach został utworzony 

jeden oddział z 65 uczniami (3 klasy pierwsze), natomiast nie dokonano naboru do klasy 

pierwszej  w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach z powodu braku 

chętnych. Na zakończenie poinformował radnych, że na kolejnej Sesji Rady Powiatu zostanie 

przedstawiona informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i w placówkach 

prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski w roku szkolnym 2014/2015 oraz poruszone 

zostaną tematy związane z oświatą. 

 

Radny Jacek Włodyga zwrócił się z pytaniem do Zarządu Powiatu o nabór uczniów na 

kierunek policyjny w  Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach. 

 

Starosta Anna Konieczyńska poinformowała, że kierunek ten nadal tam istnieje, klasy które 

wcześniej zostały utworzone funkcjonują, natomiast w naborze na rok szkolny 2015/2016    

zainteresowanie było nikłe, co skutkuje także brakiem utworzenia klasy pierwszej o tym 

profilu.  

 

Wicestarosta P. Kwiatkowski dodał, że Miasto Jelenia Góra otworzyło kilka konkurencyjnych 

kierunków w tym policyjny, technika urządzeń energii odnawialnych, technika logistyki, 

opiekuna osób starszych.  Są to kierunki przyszłościowe, na które już dziś jest 

zapotrzebowanie na rynku pracy. 

 

Radny Eugeniusz Kleśta przyłączył swój głos do wypowiedzi radnego Grzegorza 

Truchanowicza w sprawie interpelacji dotyczącej zabezpieczenia rowu melioracyjnego na 

drodze 2781D. Jest to obszar, po którym poruszają się dzieci uczęszczające do szkoły 

podstawowej i gimnazjum, wykonanie bariery ochronnej w znacznym stopniu przyczyni się 

do poprawy bezpieczeństwa na  tej drodze. Radny zwrócił uwagę również na  studzienki 

(niektóre z nich  w znacznym stopniu wychodzą jego zdaniem  poza normy) i  na 

zabezpieczenie brzegu rzeki.  Radny zwrócił się do Przewodniczącego Rady Powiatu w 

kwestii  dotyczącej udzielenia odpowiedzi Zarządu Powiatu na jego wcześniejsze zapytanie 

dotyczące długości trwania procesu wydawania decyzji administracyjnych przez 
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zlikwidowany Zarząd Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze w porównaniu do utworzonego w 

jego miejsce Wydziału Dróg Powiatowych .  

 

Przewodniczący Rady Powiatu  J. Pokój oznajmił, że w porozumieniu z nim dyrektor  Biura 

Rady Powiatu podejmie odpowiednie kroki w tym względzie i  odpowiedź zostanie  radnemu 

udzielona szybko i wyczerpująco. Następnie zwrócił się do Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego 

o zlecenie wykonania oznakowania poziomego na drodze  z Karpacza do Ściegien. Nowo 

wyremontowana droga po obu stronach pobocza ma dość głębokie rowy i brak 

namalowanego oznakowania  powoduje zmniejszenie orientacji kierowców szczególnie, że 

nadchodzi okres jesienno – zimowy i widoczność będzie znacznie ograniczona.  

 

Radny Jarosław Kotliński podziękował Staroście Annie Konieczyńskiej za jej obecność na 

otwarciu imprezy  pn. ”Przejście Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej”.  Wyraził zadowolenie  

z umieszczenia herbu Powiatu Jeleniogórskiego na folderze promującym tą imprezę. Radny 

stwierdził, że  obserwując Kotlinę Jeleniogórską od „Wysokiego Kamienia ”aż do „Okraju”  

śmiało można stwierdzić, że jest to szlak imponujący i przyjazny dla turystów. Jednakże 

północna strona Kotliny Jeleniogórskiej jest zapomniana i zaniedbywana przez turystów,  tak 

jak np. „Skalnik”,  „Sokolik” czy „Bobrowe Skały”  z niebezpiecznymi barierami na punktach 

widokowych, a także zagrażającymi życiu podejściami do nich. Radny zwrócił się z prośbą do 

dyrektora Wydziału Promocji,  Kultury i Sporu aby wraz z naszymi gminami, przez które 

przechodzą szlaki turystyczne pojawiła się jakaś forma sukcesywnej odnowy tych miejsc 

turystycznych, dzięki czemu wielu turystów będzie mogło odnaleźć nowe wyjątkowe 

krajobrazowo miejsca.    

 

Radny J. Lachowicz zwrócił uwagę na uszkodzoną balustradę na moście w Szklarskiej 

Porębie. 

 

Wicestarosta P. Kwiatkowski w odpowiedzi poinformował, że w najbliższym czasie 

uszkodzenie zostanie naprawione, gdyż zarówno on jako Wicestarosta jak i   Członek Zarządu 

Powiatu Andrzej Walczak starają się dbać o bezpieczeństwo i estetykę  na drogach 

powiatowych. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Wiśniewski oznajmił, że jakiś czas temu 

zgłaszał  Zarządowi Powiatu potrzebę pilnej naprawy bariery ochronnej na wysokości 

Kościoła w Staniszowie przy drodze powiatowej. Radny podkreślił, że jest to miejsce bardzo 

niebezpieczne, w którym znajduje się kanał i wystające rury po uszkodzonej barierce, na które 

można z łatwością „nabić się”. W związku z tym w imieniu własnym i  sołtys Staniszowa 

zwraca się z prośbą do Zarządu Powiatu o zabezpieczenie tego miejsca. Radny stwierdził 

również,  że w bardzo złym stanie jest droga w Marczycach wymagająca utwardzenia jej,  

 a w przyszłości także remontu. Na zakończenie dołączył się do głosu Przewodniczącego 

Rady w sprawie oznakowania poziomego drogi Karpacz –Ścięgny.    

 

Ad. 14. 

Brak oświadczeń   radnych. 

 

Ad. 15. Sprawy różne.  

Przewodniczący Rady J. Pokój poinformował, że planowany termin XI Sesji Rady Powiatu 

przypadnie na 30 października br. Poinformował radnych również, że do Biura Rady 

wpłynęły pisma odnośnie: wrześniowego tematu z planu pracy Rady Powiatu w sprawie 

przyjęcia programu rozwoju powiatu jeleniogórskiego na lata 2015 -2020 - z uwagi na 
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trwające warsztaty i  opracowania przyjęcie programu zostało przesunięte na m-c grudzień 

br.; Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało o 7 udzielonych 

dotacjach  - pisma są do wglądu w Biurze Rady Powiatu; Apelu do Rady Powiatu  

o zwiększenie w 2016 roku wydatków na drogi powiatowe w  Mysłakowicach -  przekazano  

go pod obrady Komisji  Budżetowej oraz Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa. Do wiadomości Rady wpłynęło pismo firmy ADLA odnośnie przystosowania 

budynku  przy ul. Kochanowskiego 10 dla potrzeb osób niepełnosprawnych – pismo również 

do wglądu w Biurze Rady.  

 

Radny Grzegorz Truchanowicz złożył podziękowania Przewodniczącemu Rady  Powiatu 

Jeleniogórskiego Jerzemu Pokojowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Krzysztofowi 

Wiśniewskiemu jak również Staroście Annie Konieczyńskiej, za okazane wsparcie  

i ufundowanie nagród oraz pomoc w organizacji Powiatowego Przeglądu Zespołów 

Ludowych, które miało miejsce w „Artystycznej Stodole” Bukowcu. Serdecznie podziękował 

w imieniu własnym jak również innych fotografów za umożliwienie im wystawienia ich prac 

na wystawie  pn. "Karkonosze Polskie - Cztery Pory Roku" w Eurocentrum Jablonec nad 

Nisou oraz za możliwość promowania ich  poza granicami powiatu a tym bardziej poza 

granicami kraju. Na wystawie  można było obejrzeć fotografie Elżbiety Bojczuk, Szymona 

Bialica, Daniela Koszeli, Grzegorza Truchanowicza i Zygmunta Trylańskiego. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Wiśniewski również podziękował Zarządowi 

Powiatu Jeleniogórskiemu w imieniu swoim jak i mieszkańców za dbałość w utrzymaniu dróg 

powiatowych. Szczególnie o drogę z Karpacza do Miłkowa, jak podkreślił mieszkańcy 

również zauważają te różnice pomiędzy tym, co było w ostatnich latach, a tym co jest  

w obecnym roku. 

 

Starosta Jeleniogórski Anna Konieczyńska poinformowała o nowych godzinach urzędowania 

Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, które będą  obowiązywać od  1 października 2015 

r. według następującego rozkładu: poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 7
30

-15
30

; środa w 

godz. 7
30

-16
30

; piątek w godz.  7
30

-14
30

. Nastąpiła również zmiana godzin przyjęć w Wydziale 

Komunikacji  tj.: poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 8
00

-14
30

, środa w godz. 8
00

-15
30

, 

piątek w godz. 8
00

-13
30

. Następnie przekazała informację o nowej oprawie strony internetowej 

Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze http://powiat.jeleniogorski.pl/. 

 

 

Ad. 16.   

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

o godz. 11
53

. 

 

 

                                 Przewodniczący Rady                 

                                             Jerzy Pokój 
   

 
Protokołowała:                                   

Aleksandra Parkitna –Rokosz 

 

 

 

 

Spr.: Ewa Gralik- Żmudzińska 

http://powiat.jeleniogorski.pl/

