
 
                     Jelenia Góra, 2017-09-20 

BRP.0012.III.17.2017 

 

Szanowni Państwo, 

Członkowie Komisji  

Spraw Społecznych 

wszyscy 
 

 

       Na podstawie art. 21 ust. 2 oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), uprzejmie proszę o przybycie na 

17 posiedzenie Komisji  Spraw Społecznych, które odbędzie się dnia 26 września 2017 r.  

o godz. 12
30

 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, 

przy ul. Kochanowskiego 10. 

 

Porządek obrad: 

1)  Otwarcie posiedzenia Komisji. 

2)  Przedstawienie  porządku obrad. 

3) Opinia Komisji na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół dla których Powiat Jeleniogórski jest organem 

prowadzącym oraz określenia szczegółowych warunków, form i zakresu udzielania pomocy w 

ramach tego programu. 

4) Opinia Komisji na temat projektu uchwały w sprawie utworzenia w ramach Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze, Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 

5) Opinia Komisji na temat projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań 

finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 

2017 r. 

6) Opinia Komisji na temat projektu uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego powiatu jeleniogórskiego za rok 2016. 

7) Opinia Komisji w sprawie rozpatrzenia  informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 

Jeleniogórskiego  za pierwsze półrocze  2017 roku wraz z rozpatrzeniem informacji o 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku. 

8) Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

9)  Sprawy różne: 

- pismo: zapytanie od Wójta Gminy Stara Kamienica z dnia 31 lipca 2017 r. na temat bardzo złego 

stanu barierki wzdłuż drogi powiatowej; 

- pismo od PCPR z dnia 10.08.2017 r. dot. skargi na działalność dyrektora Domu Dziecka im. 

Marii Konopnickiej w Szklarskiej Porębie; 

- pismo od NSZZ Solidarność z dnia 26 lipca 2017 r.; 

- pismo: obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r. o 

przystąpieniu do sporządzenia uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie 

wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji 

instalacji, w których następuje spalanie paliw; 

- ponowienie prośby z dnia 02.08.2017 r. o przekazanie placówce DWDiPZ w Szklarskiej Porębie 

kwoty 126.000,00 zł; 

- pismo z Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze z dnia 10 lipca 2017 r.; 

- inf. o Dożynkach Wojewódzkich. 

10) Zamknięcie posiedzenia Komisji. 

 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy, pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od pracy 

zawodowej w celu wzięcia przez Niego udziału w pracach organów Powiatu. 

 

 

                 Przewodniczący 

               Komisji Spraw Społecznych 

 

           Krzysztof Wiśniewski 

Do wiadomości: 

1. Dyrektor OZ – Sylwester Urbański 

2. Dyrektor PCPR – Jolanta Bagińska 

4. Dyrektor ZKO – Andrzej Marczak 

3. Grażyna Bojęć – Skarbnik Powiatu 


