
 

                     Jelenia Góra, 2017-09-20 

BRP.0012.IV.19.2017 

 

Szanowni Państwo, 

Członkowie Komisji  

Rozwoju i Promocji Powiatu 

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 

18 posiedzenie Komisji  Rozwoju i Promocji Powiatu, które odbędzie się dnia 26 września 2017 r.  

o godz. 14
00

 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 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. 

4) Opinia Komisji na temat projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego 

na 2017 rok. 

5) Analiza Funkcjonowania Porozumienia Powiatu Jeleniogórskiego z gminami w zakresie wspólnej 

promocji. 

6) Opinia Komisji na temat organizowania targów Tourtec w latach 2018 i dalszych. 

7) Opinia Komisji w sprawie realizacji wniosku na lata 2018-2020 z partnerem wiodącym Spółka 

Marketingowa Łużyce Górne Dolny Śląsk w Bauzen „Skarbiec Karkonosze i Łużyce Górne – 

zamki, pałace i parki po obu stronach Nysy”. Przewidywana wartość projektu po stronie Powiatu 

96619,05 EUR, co stanowi 15% wkładu, dofinansowanie 85%. 

8) Informacja o działalności Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych w Jeleniej Górze 

wraz z planami działalności w 2018 roku. 

9) Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

10) Sprawy różne: 

- pismo od Gminy Stara Kamienica z dnia 31 lipca 2017 r. w nawiązaniu do ustaleń z 2016 r. 

odnośnie wydatkowania zaoszczędzonej przez Gminę kwoty 30 tys. zł na zimowym utrzymaniu 

dróg powiatowych, która na prośbę Pana Starosty została zwrócona do budżetu Starostwa 

powiatowego; 

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

stanu barierki wzdłuż drogi powiatowej; 

- pismo: odpowiedź Zarządu z dnia 30 czerwca 2017 r. na zgłoszone przez Wójta Gminy 

Podgórzyn uwagi, dot. drogi powiatowej nr 2652D Staniszów – Cieplice; 

- pismo: odpowiedź Zarządu z dnia 2017-06-29 na pisma Wójta Gminy Janowice Wielkie w 

sprawie wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych nr 2735D oraz 

nr 2770D; 

- inf. o udzieleniu dotacji Stowarzyszeniu „Wieża Książęca w Siedlęcinie”; 

- inf. o udzieleniu dotacji zamkowi z XVI w. w Starej Kamienicy; 

- inf. o udzieleniu dotacji zamkowi Księcia Henryka w Staniszowie; 

- inf. o Dożynkach Wojewódzkich. 

11) 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 Rozwoju i Promocji Powiatu 

 

                  Leszek Supierz 
 
Do wiadomości: 

1. Dyrektor PKS – Wiesław Dzierzba 

2. Grażyna Bojęć – Skarbnik Powiatu 

3. Prezes Zarządu Powiatowego OSP – Waldemar Wojtaś 


