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Protokół 

z XXI Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego, 

która odbyła się w dniu 5 lipca 2016 roku, o godz. 9
00

 

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze 

Ad.1. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego Eugeniusz Kleśta otworzył XXI Sesję Rady Powiatu 

Jeleniogórskiego. Przywitał radnych, Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego oraz Urszulę Filipczuk 

dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze.  

 

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że w Sesji uczestniczy 19 

radnych (pełny skład ustawowy) -  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 zapewniła radca prawny Ewa Cymara. Lista obecności 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.2. 

Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Kleśta przedstawił porządek obrad XXI  Sesji Rady 

Powiatu Jeleniogórskiego, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady 

Powiatu spytał, czy są wnioski do porządku obrad? 

 

Radny Leszek Supierz zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad polegającą na zdjęciu z porządku 

obrad punktu 6 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie odwołania Wicestarosty Jeleniogórskiego 

Pawła Kwiatkowskiego, uzasadniając go tym, że na ostatniej Sesji Rada Powiatu nie udzieliła 

absolutorium całemu Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego i w związku z tym Rada wkrótce stanie 

przed faktem odwołania całego Zarządu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu E. Kleśta poddał pod głosowanie  wniosek radnego  

L. Supierza o zmianę porządku obrad . 

W głosowaniu brało udział 19 radnych.  

Wynik głosowania: 

za   - 10 osób, 

przeciw   -   9 osób,  

wstrzymało się  -   0 osób. 

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

przyjęty  bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, kolejne  punkty ulegają 

odpowiednio przesunięciu.  

 

Porządek  obrad po zmianie: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji ,, Powiatowego Planu Działań na 

Rzecz Zatrudnienia na lata 2015-2018” za 2015 rok. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie woli przystąpienia przez Powiat Jeleniogórski do projektu pn.  

,,Nowa Perspektywa – Lepszy Start” w partnerstwie z Województwem Dolnośląskim, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (9 Oś 

Priorytetowa – Włączenie Społeczne, Działanie 9. 1. B – Aktywna integracja), skierowanego do 

wychowanków dolnośląskich Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2016 rok. 

6. Zatwierdzenie protokołu z XX Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego. 

7. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym. 

8. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji z działalności 

międzysesyjnej. 

9. Interpelacje i zapytania. 

10. Oświadczenia radnych. 

11. Sprawy różne. 
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12. Zamknięcie Sesji. 

 

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

XXI Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego. 

W głosowaniu brało udział 19 radnych.  

Wynik głosowania: 

za    - 10 osób, 

przeciw   -   9 osób,  

wstrzymało się  -   0 osób. 

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

 

Ad.3. 

W kolejnym punkcie porządku obrad dotyczącym - podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji ,,Powiatowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2015-2018” za 

2015 rok, Przewodniczący Rady  E. Kleśta oznajmił, że materiał dla radnych jak zawsze został 

obszernie przygotowany wobec tego prosi dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy o przybliżenie 

najważniejszych zagadnień.   

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Urszula Filipczuk przedstawiła sprawozdanie w tym zakresie 

wraz z prezentacją multimedialną stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.    

 

Radny Jerzy Pokój skierował do dyrektor Urszuli Filipczuk podziękowania dla  całego zespołu, który 

pracował nad przygotowaniem tego sprawozdania oraz  dla Pani Dyrektor, gdyż przedłożone 

informacje i również  opinia o tym dziale są pozytywne.  

 

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

Komisji dla przedmiotowej uchwały oraz sprawozdania jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Rady E. Kleśta poddał pod głosowanie treść uchwały Nr  XXI/112/2016 w sprawie 

przyjęcia sprawozdania z realizacji „Powiatowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2015-

2018” za 2015 rok.  

W głosowaniu brało udział 19 radnych. 

Wynik głosowania: 

za   - 19 osób, 

przeciw   -   0 osób,  

wstrzymało się  -   0 osób. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała ta wraz ze sprawozdaniem stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Kleśta oznajmił, że radny Jerzy Pokój wyręczył go 

składając podziękowania Pani Dyrektor Urszuli Filipczuk niemniej podziękował w imieniu Rady za 

pracę na rzecz poprawy stanu  zmniejszania bezrobocia  oraz aktywizację rynku pracy w powiecie 

jeleniogórskim. Nadmienił, że dobrym przykładem zmniejszania bezrobocia w regionie jest miasto 

Jelenia Góra, byłoby dobrze gdyby powiat jeleniogórski zmierzał w tym samym kierunku. 

 

Ad.4. 

Przewodniczący Rady E. Kleśta przystąpił do realizacji punktu dotyczącego podjęcie uchwały w 

sprawie woli przystąpienia przez Powiat Jeleniogórski do projektu pn. "Nowa Perspektywa - Lepszy 

Start" w partnerstwie z Województwem Dolnośląskim, w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (9 Oś Priorytetowa - Włączenie Społeczne, 

Działanie 9.1. B - Aktywna integracja), skierowanego do wychowanków dolnośląskich 

Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych.  

 

Dyrektor Wydziału Oświaty i Zdrowia Sylwester Urbański poinformował, że Dolnośląski 

Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu ogłosił konkurs na aktywizację osób przebywających w 
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ośrodkach wychowawczych. Projekt ten obejmuje 10 młodzieżowych ośrodków wychowawczych, w 

tym również nasz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie. Przewiduje on takie 

formy wsparcia jak: instrumenty aktywizacji społecznej, instrumenty aktywizacji zawodowej, 

wsparcie rodziców (bardzo ciekawe) oraz stworzony  zostanie Dolnośląski Program 

Usamodzielniania. W ramach tego projektu będziemy prowadzili poradnictwo psychologiczno-

społeczne, testy kompetencji, zajęcia o charakterze terapeutycznym, kursy kwalifikacyjne, które będą 

dawały młodzieży szansę na zdobycie odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Kursy te będą 

prowadzone przez wyspecjalizowanych ludzi na terenie całego województwa dolnośląskiego. 

Natomiast jeśli  chodzi o wsparcie rodziców będzie to poradnictwo zawodowe w ramach telefonu 

zaufania, będą organizowane grupy wsparcia, jak również poradnictwo w zakresie prawa rodzinnego. 

W ramach projektu również będzie doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe itp. W 18 spotkaniach, 

w modułach trwających po 2 godziny, nasi wychowankowie będą mogli sprawdzić swoje kwalifikacje 

zawodowe. Będzie możliwość oddziaływania na ich proces resocjalizacji. Projekt ma trwać 2 lata, stąd 

też między innymi wniosek intencyjny do Rady. Zakomunikował, że ostatnią istotną rzeczą jest fakt,  

że projekt w 95% finansowany jest ze środków zewnętrznych, natomiast udział własny w wysokości 

5% będzie uzyskany, czy  pokryty poprzez udział w projekcie pracowników, nauczycieli i 

wychowawców ośrodka, jak również w ramach wkładu użyczenia naszych pomieszczeń, które będą 

służyły do tego, by ten projekt został zrealizowany. Całość projektu opiewa na  kwotę 12.000.000 zł, a 

na dany powiat, a dokładniej mówiąc na naszą placówkę będzie to kwota 1.000.000 zł. Obejmuje ta 

kwota m.in.  przygotowania konieczne do prowadzenia tego projektu, jak również środki na zakup 

majątku trwałego, który musi być zorganizowany w pomieszczeniach, w których będą prowadzone te 

działania. W związku z tym, że jest to projekt bezkosztowy dla Powiatu, zwrócił się do Rady, aby  ten 

projekt zaakceptowała. 

 

Przewodniczący Eugeniusz Kleśta podziękował dyrektorowi i otworzył dyskusję. Wobec braku 

głosów w dyskusji  Przewodniczący poprosił o opinie do projektu przedmiotowej uchwały.  

 

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

Komisji dla przedmiotowej uchwały jest pozytywna. 

 

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

poinformował o pozytywnej opinii Komisji dla projektu tej uchwały. 

 

Przewodniczący Rady E. Kleśta poddał pod głosowanie treść uchwały Nr  XXI/113/2016 w sprawie 

woli przystąpienia przez Powiat Jeleniogórski do projektu pn. ,,Nowa Perspektywa- Lepszy Start” w 

partnerstwie z Województwem Dolnośląskim, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020 (9 Oś Priorytetowa- Włączenie Społeczne, Działanie 9.1. B 

- Aktywna integracja), skierowanego do wychowanków dolnośląskich Młodzieżowych Ośrodków 

Wychowawczych. 

W głosowaniu brało udział 19 radnych. 

Wynik głosowania: 

za   - 19 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 E. Kleśta przystąpił do realizacji punktu dotyczącego podjęcie uchwały w 

sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2016 rok. 

 

Głos zabrała Skarbnik Powiatu Grażyna Bojęć informując, że wprowadza ta uchwała kilka zmian 

związanych z dochodami i wydatkami w powiecie. Poprosiła o przyjęcie projektu niniejszej uchwały 

po autopoprawkach Zarządu Powiatu, który został już omówiony na wszystkich merytorycznych 

Komisjach Rady. 
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Przewodniczący Rady E. Kleśta otworzył dyskusję, wobec braku głosów w dyskusji poprosił o 

przedstawienie przez Przewodniczących opinii poszczególnych komisji.  

 

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

poinformował o pozytywnej opinii Komisji dla projektu uchwały wprowadzającej zmiany w budżecie 

Powiatu. 

 

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

Komisji dla przedmiotowej uchwały jest również pozytywna. 

 

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

Komisji dotycząca tej  uchwały i wprowadzonych zmian do budżetu Powiatu jest pozytywna. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu  Krzysztof Wiśniewski odczytał treść uchwały w sprawie zmian 

w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2016 rok po wniesionych autopoprawkach.   

 

Przewodniczący Rady E. Kleśta poddał pod głosowanie treść uchwały  Nr XXI/114/2016 w sprawie 

zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2016 rok. 

W głosowaniu brało udział 19 radnych. 

Wynik głosowania: 

za    - 19 osób, 

przeciw   -   0 osób,  

wstrzymało się  -   0 osób. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała ta stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Obrady opuścili radni: J. Lachowicz, L. Supierz, W. Bąk.  

Ad.6. 

Przewodniczący Rady E. Kleśta poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z obrad XX  Sesji Rady 

Powiatu Jeleniogórskiego.  

W głosowaniu brało udział 16 radnych. 

Wynik głosowania: 

za   - 16 osób, 

przeciw   -   0 osób,  

wstrzymało się  -   0 osób. 

Przewodniczący stwierdził, że protokół z XX Sesji został zatwierdzony. 

Na obrady powrócili radni: W. Bąk i L. Supierz.  

 

Ad.7. 

Przewodniczący Rady E. Kleśta  zwrócił się do Starosty Jeleniogórskiego Anny Konieczyńskiej o 

przedstawienie sprawozdania z prac Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego w okresie międzysesyjnym.  

 

Starosta Jeleniogórski Anna Konieczyńska zapoznała radnych ze sprawozdaniem w tym zakresie, 

stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Poinformowała, że brała udział w: Zwyczajnym 

Zgromadzeniu Wspólników Funduszu Poręczeń Kredytowych; IX Karkonosko - Izerskim Sejmiku 

Turystycznym  w „Osadzie Śnieżka” w Łomnicy; uroczystym otwarciu siedziby AVC Lighting 

wyłącznego dystrybutora produktów oświetleniowych  Toshiba  i Centrum   Logistycznego Toshiba 

na Europę Wschodnią w Jeleniej Górze przy ulicy Ceglanej; VIII Festiwalu Zespołów Ludowych i 

Folklorystycznych w Stodole Artystycznej w Bukowcu; VII Festynie Rodzinnym w Łomnicy 

organizowanym przez Stowarzyszenie „Łomniczanie”, Radę Sołecką oraz Gminny Ośrodek Kultury w 

Mysłakowicach; IV Festiwalu „Ludowe Granie na Gruszkowej Polanie”, którego pomysłodawcą i 

organizatorem jest Zespół Folklorystyczny „KARKONOSZE”. Zakomunikowała, że w  powiecie 

jeleniogórskim przyjęto 15 osobową delegację radnych i rolników z partnerskiego  Powiatu 

Wolsztyńskiego, którzy zainteresowani byli naszymi działaniami w zakresie promocji powiatu. 

Ponadto od 4 lipca br. na zaproszenie Dolnośląskiej Izby Rolniczej w naszym powiecie przebywa 
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delegacja Ukrainy, a konkretnie z miejscowości Buczacz (kresowe miasteczko). Dodała, że spotka się 

z tą delegacją 7 lipca br. 

 

Wicestarosta P. Kwiatkowski w uzupełnieniu sprawozdania Starosty A. Konieczyńskiej 

poinformował, że jest kilka kwestii o których chciałby nadmienić, bo są one istotne z punktu widzenia 

najbliższych tygodni i miesięcy, gdyż Zarząd nie tylko realizował te zadania, o których Pani Starosta 

powiedziała, ale jeszcze jest kilka innych istotnych kwestii. Po pierwsze: na zaproszenie Prezesa 

Powiatowego Centrum Zdrowia w Kowarach, wziął udział w odbiorze końcowym wyremontowanej 

Przychodni przy ul. Jeleniogórskiej w Kowarach (nakładem 2.700.000 zł) i  w ciągu najbliższych 

miesięcy zostanie ona wyposażona. Natomiast   w perspektywie bardzo nieodległej Powiat będzie miał 

problem z zagospodarowaniem obiektu po starej Przychodni, gdyż stan techniczny tego obiektu jest 

słaby a znalezienie nabywcy będzie dużym utrudnieniem.  Ponadto przekazał  w kontekście  naszych 

relacji z EMC i PCZ, że w spółce „matce” (czyli EMC) doszło do sytuacji, że cześć Zarządu Spółki 

zrezygnowała, nie ma tam ani Prezesa, ani Członka Zarządu odpowiedzialnego za sprawy medyczne, a 

to w jakimś stopniu wpływa na procesy decyzyjne w wewnętrznej organizacji Powiatowego Centrum 

Zdrowia w Kowarach, które jest naszą spółką (choć bardzo cząstkową), ale przecież funkcjonującą na 

tym terenie. Nadmienił, że druga informacja, o której mówili radni  przynajmniej na jednej z Komisji, 

dotyczy decyzji Ministra Finansów w sprawie ponownego rozpatrzenia naszego wniosku o zwrot 

niesłusznie pobranych subwencji za 2010 rok. Oznajmił, że decyzja niestety jest odmowna. 

Zabiegaliśmy o kwotę 1.348.000 zł, ale Minister odnosząc się do naszego wniosku przede wszystkim 

przywołał art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego a w ramach dalszych wywodów napisał, 

że jeżeli zgodziliśmy się na rozłożenie tej kwoty na raty, to znaczy, że uznaliśmy wcześniejszą jego 

decyzję. W uzasadnieniu podsumowując  napisał, że subwencja nie musi pokrywać w 100% kosztów 

zadania oświatowego i w tym stanie rzeczy, oczywiście tylko na bazie działań formalnych, ten 

wniosek został oddalony. Fakt, że ponieśliśmy koszty 1.348.000zł w tym czasie w ogóle nie był brany 

pod uwagę mimo, że jest to udokumentowane we wszelkich sprawozdaniach. Poinformował, że trzecia 

informacja też jest istotna, bo ona będzie tworzyła z jednej strony klimat społeczny, a z drugiej strony 

jest problemem również budżetowym tj.  aktualny stan naboru w naszych szkołach 

ponadgimnazjalnych. Zakomunikował, że z danych, które są na dzisiaj, w pierwszych klasach będzie 

około 40 uczniów mniej. Oznajmił, że jest to sytuacja jeszcze niestabilna, ale w niektórych szkołach 

nie będzie oddziałów  klas pierwszych, z tego względu, że nabór był na poziomie kilku osób. 

Zaznaczył, że głównie dotyczy to Piechowic- zarówno technikum jak i liceum, gdzie nie zostaną 

otwarte co najmniej 2 oddziały. Uprzedzając ewentualne interpelacje albo zapytania w sprawie 

dotyczącej zaawansowania robót remontowych na drogach dopowiedział, że te 2 przetargi, które miały 

być sfinalizowane to w procedurach  są już sfinalizowane, umowy są podpisane i aktualnie oczekuje 

się na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwestii przekazania środków na 

usuwanie skutków klęsk żywiołowych na poziomie 1.000.000zł, gdyż taki nasz wniosek od 

Wojewody Dolnośląskiego został przekazany do  Ministra Mariusza Błaszczaka. W tym stanie rzeczy, 

wyprzedzając pewne działania operacyjno-organizacyjno-finansowe, Wicestarosta poinformował, że  

są określone roboty,  które na przykład jako III etap na drodze Rybnica - Stara Kamienica mają być 

finalizowane. Oznajmił, że następnymi są już projekty przyjęte i zweryfikowane, także te na Marczyce 

i  zadania są przygotowane pod ewentualne uruchomienie tych środków z zewnątrz. Przypomniał, że z 

Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Powiat posiada na udział własny 240.000 zł, stąd 

niektóre zadania będą dla nas wręcz bezkosztowe. Na koniec dopowiedział, że w perspektywie 

sytuacji budżetowej jaka rysuje się, biorąc pod uwagę ciągle bardzo niski poziom subwencji 

oświatowych, należy przyjąć określone kierunki działania  w zakresie wykorzystania obiektów. 

Wyjawił, że o ile w zadaniach szkolnych, czyli w dziale 801, jesteśmy skazani na porażkę na zasadzie 

tej, że musimy znaczną kwotę dofinansowywać z ogólnych naszych dochodów, tak w dziale 854 - 

czyli w edukacyjnej opiece wychowawczej - działania i zabiegi idą w kierunku rozszerzenia 

działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  w byłym obiekcie MOS-u (w tym w 

internacie), który aktualnie jest w użyczeniu dla Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia, po 

to żeby wykorzystywać miejsca na uzyskiwanie przychodów. Również w fazie wstępnej są 

przygotowania do działań związanych z uruchomieniem tam Ośrodka Leczenia Uzależnień, bo jest to 

działalność subwencjonowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wyjaśnił, że wszyscy 

podlegający takiej terapii są kierowani przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie i wiadomo z 
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rozpoznania rynkowego, że brakuje takich miejsc w skali kraju, gdzie dzieciaki uzależnione miałyby 

możliwość takiej terapii. Liczy więc na to, że uda się przede wszystkim pozyskać pieniądze w ramach 

tego działu, aby ewentualnie wspomóc zadania oświatowe (szkolne).  

 

Ad.8. 

Przewodniczący Rady E. Kleśta przystąpił do realizacji kolejnego punktu dotyczącego przedstawienia 

sprawozdania Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji z działalności międzysesyjnej.  

 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, radny  K. Wiśniewski oznajmił, że odbyło się jedno 

posiedzenie Komisji poświęcone sprawom dzisiejszej Sesji.  

 

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

odbyło się jedno posiedzenie Komisji,  na którym omawiano sprawy  dotyczące dzisiejszej Sesji.  

 

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

jedno posiedzenie Komisji poświęcone sprawom omawianym na bieżącej Sesji. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej W. Bak poinformowała, że Komisja miała jedno posiedzenie, na 

którym zapoznała się z zarzutami zawartymi w anonimowej skardze na działalność Dyrektora Domu 

Pomocy Społecznej w Kowarach, jednak Komisja uznała, że nie będzie zajmowała stanowiska w tej 

sprawie z uwagi na zapis paragrafu 8 rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 roku w 

sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, który stanowi, że skargi i 

wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia - 

w tym przypadku właśnie tak było (pod anonimem  podpisali się  „Pokrzywdzeni”). Komisja 

Rewizyjna wyłoniła zespół kontrolny, który obecnie przeprowadza kontrolę w Starostwie 

Powiatowym w Jeleniej Górze w zakresie realizacji uchwały Rady Powiatu  i Zarządu Powiatu za II 

półrocze 2015 roku i za I półrocze 2016 roku. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego E. Kleśta poinformował, że zajmował się sprawami 

bieżącymi, dotyczącymi głównie organizacji Sesji. Oznajmi, że wraz z Biurem Rady Powiatu 

wykonano działania  dotyczące  realizacji spraw  wynikających z poprzedniej Sesji. Poza tym wziął 

udział w zakończeniu roku szkolnego w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Mysłakowicach. 

 

Ad.9. 

Przewodniczący Rady E. Kleśta przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad- interpelacje 

i zapytania. 

 

Radny  B. Chodak oznajmił, że nie daje mu spokoju informacja o oddaleniu naszych  roszczeń na 

kwotę 1.300.000 zł, bo oznaczałoby to, że nasze odwołanie nie było zbudowane na racjonalnych 

przesłankach. Zatem te racjonalne przesłanki niezależnie od stanowiska Ministra Finansów, który 

mówi o tym, że subwencja nie zabezpiecza w stu procentach, powinny być uwzględnione. Podkreślił, 

że Powiatowi zarzucono, że zaakceptowaliśmy wymiar tej rekompensaty, zatem przyznając się do 

wysokości nałożonej  (określonego roszczenia) popełniliśmy błąd.  Jednak jego zdaniem należało się 

na tym etapie upierać, ten 1.300.000 zł nie należało skierować. Spytał, czy nie obciąża to nas jako 

odpowiedzialnych za budżet, za tą niefrasobliwość, albo za nie dokonanie tej staranności, żeby ten 

temat zgłębić na etapie uzgodnienia wysokości i kwestionować nałożone, czy ustalone roszczenie? 

 

E. Kleśta odpowiedział, że jest to trudne zapytanie i poprosił o sformułowanie tego na piśmie. 

Zapytanie radnego B. Chodaka stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Następnie głos zabrał radny Jarosław Kotliński i jak sam stwierdził- właściwie to nie wie, czy to 

zapytanie?  Po tym stwierdzeniu podziękował Zarządowi Powiatu za odpowiedzi na jego zapytania, 

które skierował na poprzedniej Sesji oraz w imieniu mieszkańców Gruszkowa podziękował za 
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„zalepienie” w drodze dziur w najbardziej wymagających tego miejscach. Dziękuje również za 

wyczerpującą informację w sprawie tematu e-sport. 

 

Ad.10. Nie przedstawiono oświadczeń radnych. 

 

Ad.11. 

W sprawach różnych radny  K. Wiśniewski zabrał głos stwierdzając, że chciałby się odnieść do 

sprawozdania Starosty Jeleniogórskiego z działalności Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego  w okresie 

międzysesyjnym, bo cały czas brakuje mu ich aktywności (głównie Pani Starosty - na poziomie 

województwa, na poziomie Marszałka Województwa, czy też na poziomie krajowym). Oznajmił, że 

chciałby w tych sprawozdaniach częściej słyszeć, że Zarząd poczynił pełne starania aby pozyskać 

zewnętrzne środki finansowe, czy to zabezpieczyć główne jakieś nasze problemy, to o czym 

wspominał kolega B. Chodak, a w tych sprawozdaniach nie pojawiają się rzeczy niezwykle ważne dla 

nas a stanowiące o tym, że Zarząd  przejawia inicjatywę na poziomie krajowym. Nadmienił, że 

owszem, ważne są te święta folklorystyczne,  czy też „święto pieczonego ziemniaka”, ale to chyba nie 

o to chodzi. Według radnego „Zarząd Powiatu został zobligowany przez Radę, żeby ciężko pracować, 

żeby próbować pozyskać zewnętrzne finansowanie, a także próbować rozwiązywać nasze problemy. 

Informacja o tym, że zaprzyjaźniony Powiat oraz Powiat Buczacz pochwalił nas za promocję naszego 

Powiatu, to jest to tak troszeczkę według przysłowia: Chwalą nas. A kto? A my Ciebie. A ja Was.”  

Dodał, że „z całym szacunkiem bardzo by prosił Zarząd, aby jednak bardziej zakrawał o swoje 

działanie  na poziomie samorządu wojewódzkiego oraz krajowego.”.  

 

Po powyższej wypowiedzi Przewodniczący E. Kleśta przekazał radnym następujące informacje: do 

Rady Powiatu wpłynęły odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnego J. Kotlińskiego i B. Chodaka 

oraz odpowiedź na wniosek Komisji Spraw Społecznych; wpłynęło również pismo Starosty 

Jeleniogórskiego do Komisji Rewizyjnej a dotyczące kontroli w zakresie wycinki drzew oraz pismo 

Wojewody Dolnośląskiego przekazujące anonimową skargę na działania dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Kowarach; pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej, która  na dzień 6 lipca 2016 roku 

na godzinę 11:30 wyznaczyła termin Kolegium RIO w sprawie nieudzielenia absolutorium Zarządowi 

Powiatu Jeleniogórskiego; pismo Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wysokości dotacji w 

ramach programu na ratowanie zabytków  dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszej Maryi 

Panny w Wojanowie (dotacja w wysokości 200.000 zł). Następnie oznajmił, że w zależności od 

sytuacji jaka będzie miała miejsce 6 lipca br. na Kolegium RIO to przewidziana planem pracy Rady 

Powiatu  Sesja odbędzie się końcem września br., a  w sprawie absolutorium po rozstrzygnięciu przez  

RIO we Wrocławiu  kolejna Sesja może odbyć się jeszcze na koniec lipca tego roku. 

 

Głos zabrał   radny M. Górecki komunikując, że dalsza działalność zespołu kontrolnego dotycząca 

kontroli w zakresie wycinki drzew w tej chwili wydaje się być bezprzedmiotową ponieważ decyzją 

Rady sprawa została skierowana do Prokuratury Rejonowej co jednocześnie zwolniło zespół kontrolny 

z dalszych działań.  

 

Przewodniczący Rady E. Kleśta oznajmił, że Komisja jest niezależna w swoich działaniach. 

 

Ad.12. 

Przewodniczący Rady Powiatu E. Kleśta zamknął XXI Sesję Rady Powiatu Jeleniogórskiego o godz. 

10:09. 

 

                                 Przewodniczący Rady                 

                                         Eugeniusz Kleśta 
Protokołowała:                                   

Karolina Dąbrowska 
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