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Załącznik nr 1 do Raportu o stanie Powiatu Jeleniogórskiego za rok 2018 

 

INFORMACJA roczna z wykonania uchwał  

Rady Powiatu Jeleniogórskiego w 2018 roku 

L.p. 
Uchwała (numer/data 

podjęcia/przedmiot 
Informacja o wykonaniu 

1. 

XLII/214/2018- 30.01.2018 

w sprawie przyjęcia 

Lokalnego programu 

wspierania edukacji dzieci  

i młodzieży 

Jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane wspieraniem 

edukacji poprzez przyznanie uczniom stypendiów, obowiązane są 

uchwalić programy wspierania edukacji zorientowane na wyrównywanie 

szans edukacyjnych uzdolnionych uczniów w prowadzonych przez 

powiat szkołach mając na uwadze powyższe Powiat Jeleniogórski jako 

organ założycielski działając na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy 

z  dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przyjął Lokalny program 

wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Przyjęcie 

niniejszego Programu daje organowi prowadzącemu uprawnienia 

do  udzielania pomocy dzieciom i młodzieży w formie, zakresie, trybie 

i  na warunkach określonych w nim zgodnie z obowiązującym stanem 

prawnym. Założenia - Program realizowany cyklicznie, w każdym roku 

szkolnym. 

 

2. 

XLII/215/18- 

30.01.2018  

w sprawie określenia 

Regulaminu udzielania 

pomocy w ramach Lokalnego 

programu wspierania 

edukacji uzdolnionych dzieci 

i młodzieży 

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa 

szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy 

i  zakres tej pomocy w ramach przyjętego Programu. Regulamin określa 

ogólne zasady realizacji tego programu oraz szczegółowe warunki 

przyznawania form pomocy w ramach tych przedsięwzięć pomocowych 

tj.: 

- Stypendium Rady Powiatu Jeleniogórskiego, 

- Nagroda Starosty Jeleniogórskiego przyznawana za szczególne 

osiągnięcia w dziedzinie naukowej, społecznej, kulturalnej lub innej. 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego w dniu 2 lutego 2018 r., poz. 527. Wnioski  

o stypendium Rady Powiatu Jeleniogórskiego oraz o nagrodę Starosty były 

składane na nowy rok szkolny 2018/2019 do 20.10.2018 r. 

 

3. 

XLII/216/2018- 30.01.2018 

w sprawie przystąpienia 

do  prac nad 

strategią rozwoju społeczno-

gospodarczego południowej 

części Dolnego Śląska 

„SUDETY 2030” 

Na podstawie porozumienia tzw. „Deklaracji Sudeckiej”, zawartego 

przez Sygnatariuszy w sprawie współpracy samorządów południa 

Dolnego Śląska dla poprawy warunków rozwoju społeczno-

gospodarczego i życia mieszkańców, Urząd Miejski w Wałbrzychu 

przeprowadził postępowanie i dokonał wyboru podmiotu. Wykonawcą 

został Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, z którym Zarząd 

Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 8 maja 2018 r. zawarł umowę 

nr  83/2018. Kwota złożonej oferty została podzielona równo 

na  wszystkie samorządy i wyniosła 1.380,85zł brutto. Konsultacje 

społeczne Powiatu Jeleniogórskiego oraz Miasta Jelenia Góra odbyły się 

w dniu 9 lipca 2018 r. w Książnicy Karkonoskiej.  

W dniu 24 września 2018 r. członkowie Komitetu Sterującego 

i  Wykonawca podpisali protokół zdawczo - odbiorczy wykonania 

przedmiotu umowy – Strategii. Walne Zgromadzenie Sygnatariuszy 

Deklaracji Sudeckiej i Porozumienia Sudety 2030, przyjęło do realizacji 

Strategię „SUDETY 2030”. 
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4. 

XLII/217/2017 - 

30.01.2018 

przyjęcia sprawozdania  

z działalności Komisji 

Rewizyjnej w roku 2017 

Uchwałę wraz ze sprawozdaniem przyjęto bez uwag. 

5. 

XLIII/218/2018 28.02.2018 

Powierzenia Powiatowi 

Lubańskiemu wykonywania 

zadania, polegającego 

na  prowadzeniu 

powiatowego ośrodka 

wsparcia dla matek 

z  małoletnimi dziećmi 

i  kobiet w ciąży oraz ofiar 

przemocy w rodzinie. 

Powiatowi Lubańskiemu powierzono wykonywanie zadania dotyczącego 

prowadzenia powiatowego ośrodka wsparcia. Zadanie będzie 

realizowane na podstawie corocznie zawieranych porozumień pomiędzy 

powiatami.  

6. 

XLIII/219/2018 28.02.2018 

ustalenia trybu udzielania 

i  rozliczania dotacji dla 

niepublicznych podmiotów 

oświatowych oraz trybu 

przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania 

i  wykorzystania 

Zmiana przepisów ustawy o systemie oświaty w zakresie dotyczącym 

dotacji oświatowych obligowała Powiat do dokonania zmian w zakresie 

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów 

oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 

pobierania i wykorzystania. Nowa ustawa z dnia 27 października 2017 r. 

o finansowaniu zadań oświatowych, która weszła w życie 1 stycznia 

2018 r. uchyliła przepisy dotyczące udzielania i rozliczania dotacji 

oświatowych zawarte w ustawie o systemie oświaty.  

7. 

XLIV/220/2018 - 28.03.2018 

przyjęcia sprawozdania 

z  działalności Komendanta 

Miejskiego Policji w Jeleniej 

Górze z informacją o stanie 

porządku i bezpieczeństwa 

publicznego na obszarze 

powiatu za 2017 rok 

Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwałą przyjęła sprawozdanie 

z  działalności Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze  

z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na obszarze 

powiatu za 2017 rok, bez uwag. 

8. 

XLIV/221/2018 – 

28.03.2018 

w sprawie zwolnienia 

mieszkańców miasta 

Piechowice z obowiązku 

uiszczenia opłat związanych 

ze zmianami 

administracyjnymi 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego w dniu 13 kwietnia 2018 r., poz. 1989. Zgłosiła się jedna 

osoba uprawniona do wymiany dokumentów. 

9. 

XLIV/222/2018 28.03.2018 

przyjęcia sprawozdania 

z działalności Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie 

w  Jeleniej Górze 

w roku 2017 oraz z efektów 

pracy w zakresie rodzinnej 

pieczy zastępczej za rok 2017 

wraz z wykazem 

potrzeb w zakresie pomocy 

społecznej na rok 2018 

Sprawozdanie wraz z wykazem potrzeb zostało przyjęte przez Radę 

Powiatu Jeleniogórskiego, bez uwag. 

10. 

XLIV/223/2018-28.03.2018 

w sprawie przyjęcia 

„Powiatowego 

programu rozwoju pieczy 

zastępczej 

nalata 2018-2020” 

Założone w Programie cele służą rozwojowi pieczy zastępczej 

zapewniającej każdemu dziecku całkowicie lub częściowo 

pozbawionemu opieki rodziców, stabilnego i bezpiecznego środowiska 

wychowawczego. Zakłada się, że realizacja przyjętych w Programie 

celów, umożliwi ograniczenie roli placówek opiekuńczo-

wychowawczych, na rzecz rodzinnej opieki zastępczej.  
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Przyjęte w  programie cele (główne i szczegółowe) mają charakter ciągły 

i są realizowane w ramach bieżącej działalności. Program jest w trakcie 

realizacji. 

11. 

XLIV/224/2018 - 28.03.2018 

w sprawie określenia zadań 

finansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych  

w 2018 roku 

W roku 2018 na realizację zadań dotyczących rehabilitacji społecznej 

i  zawodowej oraz kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 

Powiatowi Jeleniogórskiemu przyznano środki w wysokości 

1.041.371,00 zł. Niniejsze środki przeznaczono na: 

1) rehabilitację zawodową - 100.000,00 zł 

2) rehabilitację społeczną - 461.491,00 zł 

3) dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 

przy OT TWK w Kowarach- 479.880,00 zł 

Realizacja zadań odbywała się na bieżąco i zgodnie z dokonanym 

podziałem środków. Na koniec z czerwca 2018 r. zaangażowanie 

środków na rehabilitację społeczną wyniosło 73%. 

W IV kwartale dokonano zmian uchwałą nr L/250/2018.  PFRON 

podwyższył środki do kwoty 1.059.373,00 zł tj. o kwotę 18.002,00 zł. 

Kwota zwiększenia uwzględniała głównie wzrost dofinansowania 

kosztów pobytu jednego uczestnika  w Warsztacie Terapii Zajęciowej- 

z  kwoty 15.996,00 zł do 16.596,00 zł rocznie na uczestnika – wzrost 

środków na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowarach 

z  kwoty 479.880,00 zł do kwoty 497.880,00 zł. W zadaniu 

pn.:  „Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki” w związku 

z  wykorzystaniem przez jedną z organizacji działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych dofinansowania w części, tj. w wysokości mniejszej 

niż przyznana, pozostała kwota w wysokości 258.00,00 zł. Środki 

te  przeznaczono na wsparcie finansowe innego zadania realizowanego 

przez PCPR, tj. na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Środki wydatkowano 

w  całości i wg. stanu na koniec roku 2018, realizacja zadania przedstawia 

się następująco (ogółem 1.059.373,00 zł): rehabilitacja zawodowa- 

100.000,00 zł; dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii 

Zajęciowej przy OT TWK w Kowarach – 497.880,00 zł; rehabilitacja 

społeczna –461.493,00 zł. 

12. 

XLV/225/2018 – 18.04.2018 

zmian w budżecie powiatu 

jeleniogórskiego  

na 2018 rok 

Zmiany w budżecie zostały wprowadzone. O zmianach w budżecie 

poinformowane zostały wszystkie zainteresowane jednostki powiatu 

jeleniogórskiego pismem z dnia 18 kwietnia 2018 r. znak: FB.3021.3.18. 

Uchwała została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

13. 

XLVI/226/2018 – 

26.04.2018 

przyjęcia informacji 

Komendanta Miejskiego 

Państwowej Straży Pożarnej 

w Jeleniej Górze 

o stanie bezpieczeństwa 

Powiatu Jeleniogórskiego 

w  zakresie ochrony 

przeciwpożarowej  

w 2017 roku 

Rada Powiatu Jeleniogórskiego przyjęła informację Komendanta Miejskiego 

Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze – bez uwag. 

14. 

XLVI/227/2018– 26.04.2018 

przyjęcia oceny zasobów 

pomocy społecznej 
w powiecie jeleniogórskim  

w 2017 roku 

Ocenę zasobów pomocy społecznej w Powiecie Jeleniogórskim w 2017 roku 

przyjęto bez uwag. 
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15. 

XLVI/228/2018– 26.04.2018 

zmian w budżecie powiatu 

jeleniogórskiego  

na 2018 rok 

Zmiany w budżecie zostały wprowadzone. O zmianach w budżecie 

poinformowane zostały wszystkie zainteresowane jednostki powiatu 

jeleniogórskiego pismem z dnia 26 kwietnia 2018 r. znak: FB.3021.5.18. 

Uchwała została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

16. 

XLVI/229/2018– 26.04.2018 

określenia kierunku działania 

Zarządu Powiatu 

Jeleniogórskiego w zakresie 

toczącego się postępowania 

sądowego z powództwa 

POL-SKAL sp. z o.o. 

w  Krakowie 

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu I Wydział Cywilny wyrokiem Sygn. Akt 

I Ca 1000/18 z dnia 1 kwietnia 2019 r. oddalił powództwo POL-SKAL 

Sp. z o.o. w Krakowie przeciwko Powiatowi Jeleniogórskiemu. 

17. 

XLVII/230/2018 – 

29.05.2018 

przyjęcia informacji 

Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego 

w  Jeleniej Górze o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego 

na terenie Powiatu 

Jeleniogórskiego za 2017 rok 

Rada Powiatu Jeleniogórskiego podjęła uchwałę oraz przyjęła informację, 

bez uwag. 

18. 

XLVII/231/2018– 

29.05.2018 

określenia rozkładu godzin 

pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie 

Powiatu Jeleniogórskiego 

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.175.2.2018.JW1 Wojewody 

Dolnośląskiego z dnia 3 lipca 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały 

nr XLVII/231/2018 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 maja 

2018 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu jeleniogórskiego. 

19. 

XLVII/232/2018– 

29.05.2018 

zmian w budżecie powiatu 

jeleniogórskiego  

na 2018 rok 

Zmiany w budżecie zostały wprowadzone. O zmianach w budżecie 

poinformowane zostały wszystkie zainteresowane jednostki powiatu 

jeleniogórskiego pismem z dnia 29 maja 2018 r. znak: FB.3021.7.18. 

Uchwała została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

20. 

XLVII/233/2018– 

29.05.2018 

zmian w wieloletniej 

prognozie finansowej 

powiatu jeleniogórskiego 

Uchwała została przekazana w formie elektronicznej do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. 

21. 

XLVII/234/2018– 

29.05.2018 

rozpatrzenia sprawozdania 

Zarządu Powiatu 

Jeleniogórskiego z realizacji 

Programu i form współpracy 

Powiatu Jeleniogórskiego 

z organizacjami 

pozarządowymi i innymi 

podmiotami w 2017 roku 

 

Rada Powiatu Jeleniogórskiego podjęła uchwałę bez uwag i przyjęła 

sprawozdanie z realizacji Programu za rok 2017. 

22. 

XLVII/235/2018– 

29.05.2018 

uchwalenia Statutu Powiatu 

Jeleniogórskiego 

Rada Powiatu Jeleniogórskiego podjęła uchwałę bez uwag. Uchwała 

została ogłoszona w dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego z dnia 17 maja 2018 r., poz.2981. 

23. 

XLVIII/236/2018- 

28.06.2018 

w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji 

„Powiatowego Planu Działań 

na Rzecz Zatrudnienia na lata 

2015-2018” za 2017 rok 

Sprawozdanie za rok 2017 zostało przyjęte bez uwag. 

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/zalaczniki/3223/20180628_Uchwal

aRPJ_XLVIII-236-2018_05-07-2018_11-10-56.pdf 

http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/zalaczniki/3223/20180628_UchwalaRPJ_XLVIII-236-2018_05-07-2018_11-10-56.pdf
http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/zalaczniki/3223/20180628_UchwalaRPJ_XLVIII-236-2018_05-07-2018_11-10-56.pdf
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24. 

XLVIII/237/2018- 

28.06.2018 

w sprawie zatwierdzenia 

„Rocznego raportu o stanie 

realizacji Programu Rozwoju 

Powiatu Jeleniogórskiego 

na  lata 2016 – 20202” 

za  2017 rok 

„Roczny raport o stanie realizacji Programu Rozwoju Powiatu 

Jeleniogórskiego na lata 2016-2020” za rok 2017 został przez Radę 

przyjęty. Treść raportu, zgodnie z określonym w Programie 

harmonogramem zadań, została podana do publicznej wiadomości 

poprzez umieszczenie na stronie internetowej Powiatu w zakładce 

pn.:  „Program Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego” oraz w BIP. Wydział 

Rozwoju i Obsługi Technicznej pismem znak: ROT.0640.1.2018.MK 

z  dnia 10  lipca 2018 r. przekazał informację Dyrektorom Wydziałów 

i  Biur Starostwa Powiatowego oraz Dyrektorom jednostek 

organizacyjnych Powiatu o zatwierdzeniu raportu przez Radę Powiatu. 

 

25. 

XLVIII/238/2018- 

28.06.2018 

w sprawie rozpatrzenia skargi 

na działalność dyrektora 

Domu Wczasów Dziecięcych 

i Promocji Zdrowia 

w Szklarskiej Porębie 

Uchwałę wysłano do Skarżącego, pismem znak: BRP.1510.1.2018 

z  dnia  02.07.2018 r. oraz przekazano Staroście Jeleniogórskiemu 

pismem znak: BRP.1510.1.2018 z dnia 02.07.2018 r. Skarga rozpatrzona 

pozytywnie. 

26. 

XLVIII/239/2018- 

28.06.2018 

w sprawie rozpatrzenia skargi 

na działalność dyrektora 

DWDziPZ w Szklarskiej 

Porębie 

Uchwałę wysłano do Skarżącego, pismem znak: BRP.1510.1.2018 z dnia 

02.07.2018 r. oraz przekazano Staroście Jeleniogórskiemu pismem znak: 

BRP.1510.1.2018 z dnia 02.07.2018 r. Odstąpiono od rozpatrzenia skargi 

z uwagi na brak właściwości Rady do jej rozpatrzenia 

27. 

XLVIII/240/2018- 

28.06.2018 

w sprawie zmian 

w  wieloletniej prognozie 

finansowej powiatu 

jeleniogórskiego 

Uchwała została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w  formie elektronicznej. 

28. 

XLVIII/241/2018- 

28.06.2018 

w sprawie zmian w budżecie 

powiatu jeleniogórskiego 

na  2018 rok 

Zmiany w budżecie zostały wprowadzone. O zmianach w budżecie 

poinformowane zostały wszystkie zainteresowane jednostki powiatu 

jeleniogórskiego pismem z dnia 28 czerwca 2018 r., znak: 

FB.3021.10.18. Uchwała została przekazana do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej 

29. 

XLVIII/242/2018- 

28.06.2018 

w sprawie rozpatrzenia 

i  zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego 

i sprawozdania  

z wykonania budżetu 

Powiatu Jeleniogórskiego 

za  2017 rok 

Uchwała została podjęta bez uwag i przekazana do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. 

30. 

XLVIII/243/2018- 

28.06.2018 

w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi 

Powiatu Jeleniogórskiego 

z  tytułu wykonania budżetu 

Powiatu Jeleniogórskiego 

za  2017 rok 

Podjętą uchwałą udzielono Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego 

absolutorium. Uchwałę przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

31 

XLVIII/244/2018- 

28.06.2018 

w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Starosty 

Jeleniogórskiego 

Ustalono nową wysokość wynagrodzenia Starosty Jeleniogórskiego 

zgodnie z rozporządzeniem z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie 

wynagradzania pracowników samorządowych - Dz. U. poz. 936. 
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32. 

XLVIII/245/18 - 28.06.2018 

w sprawie wyrażenia woli 

przystąpienia Powiatu 

Jeleniogórskiego do projektu 

pn. „Wsparcie na 

zawodowym starcie”  

w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020, 

Działanie 10.4 Dostosowanie 

systemów kształcenia 

i  szkolenia zawodowego 

do  potrzeb rynku pracy, 

Poddziałanie 10.4.1 

Dostosowanie systemów 

kształcenia i szkolenia 

zawodowego do  potrzeb 

rynku pracy – konkurs 

horyzontalny i OSI 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór 

w  trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Edukacja 

Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia 

zawodowego do potrzeb rynku pracy, w ramach Poddziałania 10.4.1. 

Funkcję instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa 

Dolnośląskiego. Powiat Jeleniogórski, podobnie jak Wałbrzyski 

i Oleśnicki, podpisał list intencyjny uczestnictwa w projekcie 

pn.  „Wsparcie na zawodowym starcie” Wkładem własnym jest forma 

niepieniężna w ramach udostępnienia pracowni na realizowanie 

szkolenia. Partnerem wiodącym jest firma GAMMA D. Didiuk 

i  M.  Wasilewski Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie.  

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2018 r., a zakończy się 

31  sierpnia 2020 r. 

33. 

XLVIII/246/2018 

28.06.2018 

w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji 

społecznych z mieszkańcami 

Powiatu Jeleniogórskiego 

 

Rada Powiatu podjęła uchwałę bez uwag. 

34. 

XLIX/247/2018 – 

27.07.2018 

w sprawie zmian w budżecie 

powiatu jeleniogórskiego 

na  rok 2018 r. 

O zmianach w budżecie poinformowane zostały wszystkie 

zainteresowane jednostki powiatu jeleniogórskiego pismem z dnia 

27.07.2018 r., znak: FB.3021.12.18. Uchwała została przekazana do RIO. 

35. 

XLIX/248/2018 – 

27.07.2018 

w sprawie zmian 

w  wieloletniej prognozie 

finansowej powiatu 

jeleniogórskiego. 

Uchwałę podjęto bez uwag i przekazano do w formie elektronicznej (system 

Besti@) do RIO.  

36. 

XLIX/249/2018 – 

27.07.2018 

w sprawie rozpatrzenia skargi 

na działania Powiatowego 

Urzędu Pracy 

w  Jeleniej  Górze 

Skargę analizowała Komisja Rewizyjna i nie dopatrzyła się zaniedbań 

w  działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze. Rekomendowany 

przez Komisję Rewizyjną sposób rozstrzygnięcia skargi Rada przyjęła bez uwag 

i niniejszą skargę na działalność PUP rozpatrzyła negatywnie.   

37. 

L/250/2018 –  

01.10.2018 

zmieniająca uchwałę 

w  sprawie określenia zadań 

finansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych  

w 2018 roku 

Decyzją Zarządu PFRON, środki podwyższono do kwoty 1.059.373,00 zł 

tj. o kwotę 18.002,00 zł. Kwota zwiększenia uwzględniała głównie 

wzrost dofinansowania kosztów pobytu jednego uczestnika w Warsztacie 

Terapii Zajęciowej- z kwoty 15.996,00 zł do 16.596,00 zł rocznie 

na  uczestnika. Stąd wzrost środków na działalność Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Kowarach z kwoty 479.880,00 zł do kwoty 497.880,00 zł. 

38. 

L/251/2018- 

 01.10.2018 

w sprawie zwolnienia 

mieszkańców 

miasta Piechowice 

z  obowiązku 

uiszczania opłat związanych 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego w dniu 16 października 2018 r. pod poz. 5012. Zgłosiła się jedna 

osoba uprawniona do wymiany dokumentów. 
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ze zmianami 

administracyjnymi 

39. 

L/252/2018 – 

 01.10.2018 

w sprawie akceptacji 

treści porozumienia 

z  Polskim Związkiem 

Narciarskim dotyczącego 

realizacji szkolenia 

młodzieży uzdolnionej 

sportowo w szkołach 

mistrzostwa sportowego  

w 2018 roku 

Rada Powiatu Jeleniogórskiego mocą uchwały zaakceptowała treść 

porozumienia z Polskim Związkiem Narciarskim w sprawie realizacji szkolenia 

młodzieży uzdolnionej sportowo w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie 

w 2018 roku. Porozumienie opracowane przez PZN dotyczy realizacji zakresu 

rzeczowego i finansowego zadań zleconych przez Ministerstwo Sportu 

i  Turystyki w zakresie sportu młodzieży w dyscyplinie narciarstwa biegowego, 

a także określa zadania i obowiązki PZN oraz Powiatu Jeleniogórskiego jako 

organu prowadzącego ZSOiMS im. Jana Izydora Sztaudyngera w Szklarskiej 

Porębie. Podpisane porozumienie przez stronę Powiatu zostało przesłane 

do  podpisu Prezesowi PZN Panu Apoloniuszowi Tajnerowi. Dyrektor 

ZSOiMS w Szklarskiej Porębie otrzymał podpisane porozumienie.  

40. 

L/253/2018 –  

01.10.2018 

w sprawie akceptacji 

treści porozumienia 

z  Polskim Związkiem 

Biathlonu dotyczącego 

realizacji szkolenia 

młodzieży uzdolnionej 

sportowo w szkołach 

mistrzostwa sportowego  

w 2018 roku 

Rada Powiatu Jeleniogórskiego mocą uchwały zaakceptowała treść 

porozumienia z Polskim Związkiem Biathlonu w sprawie realizacji szkolenia 

młodzieży uzdolnionej sportowo w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

i  Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera w Szklarskiej 

Porębie w 2018 r. Porozumienie opracowane przez PZB dotyczy realizacji 

zakresu rzeczowego i finansowego zadań zleconych przez Ministerstwo Sportu 

i Turystyki w zakresie sportu młodzieży w dyscyplinie biathlonu, a także określa 

zadania i obowiązki PZB oraz Powiatu Jeleniogórskiego jako organu 

prowadzącego ZSOiMS im. Jana Izydora Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie. 

Podpisane porozumienie przez stronę powiatu zostało przesłane do podpisu do 

Prezesa PZB Pani Dagmary Gerasimuk. Dyrektor ZSOiMS  

w Szklarskiej Porębie otrzymał podpisane porozumienie.  

41. 

L/254/2018– 

 01.10.2018 

w sprawie dopuszczenia 

zapłaty podatków i opłat 

stanowiących dochody 

budżetu Powiatu 

Jeleniogórskiego 

instrumentem płatniczym 

Uchwała została podjęta bez uwag. Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Doln. pod poz. 

5013 w dniu 16.10.2018 r. Dnia 24.01.2019 r. zawarto umowę współpracy 

z  First Data Polska S.A. 

42. 

L/255/2018 – 

 01.10.2018 

w sprawie zmian  

w budżecie powiatu 

jeleniogórskiego  

na rok 2018 r. 

Zmiany w budżecie zostały wprowadzone. O zmianach w budżecie 

poinformowane zostały wszystkie zainteresowane jednostki powiatu pismem 

z dnia 01.10.2018 r., znak: FB.3021.17.18. Uchwała została  przekazana 

do  Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

43. 

L/256/2018 – 

 01.10.2018 

w sprawie powierzenia 

Gminie Stara Kamienica 

prowadzenia zadania 

polegającego na przebudowie 

drogi powiatowej nr 2763D 

w km 4+182 do 7+242 

w  miejscowości Barcinek 

w  latach 2018-2020 

Rada Powiatu Jeleniogórskiego podjęła uchwałę bez uwag. W dniu 

19.10.2018  r, podpisano porozumienie nr 19/2018, które opublikowano 

w  Dz.  Urz. Woj. Doln. pod poz. 5880. 

44. 

L/257/2018 – 

 01.10.2018 

w sprawie rozpatrzenia skargi 

na działalność dyrektora 

Przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego poinformował stronę skarżącą 

o negatywnym rozstrzygnięciu skargi przekazując jej egzemplarz uchwały.  

Dnia 03.10.2018 r. drugi egzemplarz został przekazany Staroście 
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Domu Wczasów Dziecięcych 

i Promocji Zdrowia 

w  Szklarskiej Porębie 

Jeleniogórskiemu, w celu poinformowania kierownika placówki, na którego 

była złożona skarga. 

45. 

LI/258/2018 –  

26.10.2018 

w sprawie przyjęcia 

informacji:  

„Kultura w powiecie 

jeleniogórskim 

Informacja o sytuacji dotyczącej kultury w powiecie jeleniogórskim 

z  uwzględnieniem działań zrealizowanych w 2017 roku została przedstawiona 

Radzie Powiatu Jeleniogórskiego w opracowaniu pn.: „Kultura w powiecie 

jeleniogórskim”. Informacja ma stanowić pomoc przy ewentualnym 

formułowaniu i opracowywaniu przez Radę Powiatu Jeleniogórskiego 

wniosków dotyczących rozwoju kultury na terenie powiatu jeleniogórskiego. 

Uchwałę wraz z Informacją Rada Powiatu przyjęła bez uwag. 

46. 

LI/259/2018 – 

 26.10.2018 

w sprawie przyjęcia 

informacji:  

„Turystyka w powiecie 

jeleniogórskim” 

Informacja o sytuacji dotyczącej turystyki w powiecie jeleniogórskim, 

z  uwzględnieniem działań w 2017 roku. została przedstawiona Radzie Powiatu 

Jeleniogórskiego w opracowaniu pn.: „Turystyka w  powiecie jeleniogórskim”. 

Informacja ma stanowić pomoc przy ewentualnym formułowaniu 

i  opracowywaniu przez Radę Powiatu Jeleniogórskiego wniosków 

dotyczących rozwoju turystyki na terenie powiatu jeleniogórskiego. Uchwałę 

wraz z Informacją Rada Powiatu przyjęła bez uwag. 

47. 

LI/260/2018 –  

26.10.2018 

w sprawie przyjęcia 

informacji:  

„Sport w powiecie 

jeleniogórskim” 

Informacja o sytuacji sportu w powiecie jeleniogórskim, z uwzględnieniem 

dotychczasowych osiągnięć i perspektyw rozwoju sportu powiatowego 

w  najbliższej przyszłości, została przedstawiona Radzie Powiatu 

Jeleniogórskiego w opracowaniu pn.: „Sport w powiecie jeleniogórskim”. 

Informacja ma stanowić pomoc przy ewentualnym formułowaniu 

i  opracowywaniu przez Radę Powiatu Jeleniogórskiego wniosków 

dotyczących rozwoju sportu na terenie powiatu jeleniogórskiego. Uchwałę wraz 

z Informacją Rada Powiatu przyjęła bez uwag. 

48. 

LI/261/2018-  

26.10.2018 

w sprawie rozpatrzenia  

informacji Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu 

o  stanie środowiska 

na  obszarze województwa 

dolnośląskiego w zakresie 

dotyczącym powiatu 

jeleniogórskiego 

Rada Powiatu Jeleniogórskiego niniejszą uchwałą przyjęła informację 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony we Wrocławiu. Pismem z dnia 

13.11.2018  r. znak: OŚR. 604.16.2018 przedmiotową uchwałę wraz 

z  wnioskami jakiej z niej wynikają przesłano burmistrzom i wójtom gmin 

powiatu jeleniogórskiego. Równocześnie wskazano działania jakie należy 

podejmować dla systematycznej poprawy stanu środowiska z jednoczesnym 

traktowaniem tych działań jako priorytetowe, wnosząc o realizację ustaleń Rady 

w działaniach podejmowanych przez gminę. 

49. 

LI/262/2018 –  

26.10.2018 

w sprawie rozpatrzenia 

informacji o działalności 

Społecznej Straży Rybackiej 

Polskiego Związku 

Wędkarskiego- Zarządu 

Okręgu w Jeleniej Górze 

na  terenie powiatu 

jeleniogórskiego  

w 2017 roku 

Rada Powiatu Jeleniogórskiego przyjęła informację o działalności Społecznej 

Straży Rybackiej PZW na terenie powiatu. Pismem z dnia 13.11.2018 r., znak: 

OŚR.6176.6.2018.GM przesłano Panu Krzysztofowi Wiśniewskiemu - 

Komendantowi Społecznej Straży Rybackiej w Jeleniej Górze, ustalenia 

przyjęte przedmiotową uchwałą w celu ich realizacji. Informację o podjętej 

uchwale przekazano również do wiadomości Komendantowi S.S.R 

we  Wrocławiu oraz PZW Zarządowi Okręgu w Jeleniej Górze. 

50. 

LI/263/2018 –  

26.10.2018 

w sprawie ustalenia na 2019 

rok wysokości opłat 

za  usunięcie pojazdu z drogi 

i  jego parkowanie 

na  parkingu strzeżonym 

oraz  wysokości kosztów 

Rada Powiatu Jeleniogórskiego podjęła uchwałę bez uwag. Uchwała wchodzi 

w życie z dniem 01.01.2019 r. i obowiązywać będzie do dnia 31.12.2019 r. 

Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 5792. 
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w  przypadku odstąpienia 

od  jego usunięcia 

51. 

LI/264/2018 – 

26.10.2018 

w sprawie przyjęcia 

Informacji o stanie realizacji 

zadań oświatowych 

w  szkołach  

i placówkach prowadzonych 

przez Powiat Jeleniogórski 

w  roku szkolnym 2017/2018 

Przedstawienie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych reguluje Prawo 

oświatowe w art. 11 ust. 7 ustawa z dnia14 grudnia 2016 r.  Zobowiązuje 

ono  organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do przedstawienia 

do 31 października każdego roku organowi stanowiącemu jednostki 

terytorialnego informacji o stanie realizacji zadań oświatowych jednostek 

za  poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych, 

podejmowanych działań na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań 

własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz o wynikach nadzoru 

pedagogicznego. Rada Powiatu Jeleniogórskiego podjęła uchwałę bez uwag. 

52. 

LI/265/2018 –  

26.10.2018 

w sprawie uchwalenia 

„Programu i form współpracy 

Powiatu Jeleniogórskiego 

z  organizacjami 

pozarządowymi i innymi 

podmiotami w 2019 roku” 

Rada Powiatu Jeleniogórskiego przyjęła uchwałę wraz z programem bez uwag. 

Uchwała została przekazana do odpowiednich Wydziałów  

i jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze 

tj.:  Wydziału Rozwoju i Obsługi Technicznej, Wydziału Promocji, Kultury 

i  Sportu, Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych oraz 

do  Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze i Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze. 

53. 

LII/266/2018 –  

07.11.2018 

w sprawie zmian w budżecie 

powiatu jeleniogórskiego 

na  2018 rok 

Zmiany w budżecie zostały wprowadzone. O zmianach w budżecie 

poinformowane zostały wszystkie zainteresowane jednostki powiatu pismem 

z  dnia 7.11.2018 r., znak: FB.3021.17.18. Uchwała została przekazana 

do  Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

54. 

LII/267/2018 –  

07.11.2018 

w sprawie zmian 

w  wieloletniej prognozie 

finansowej powiatu 

jeleniogórskiego. 

Niezwłocznie po podpisaniu przez Przewodniczącego Rady Powiatu 

Jeleniogórskiego uchwała została przekazana w formie elektronicznej 

(w  systemie Besti@) do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

55. 

LII/268/2018-  

07.11.2018 

Rezolucja Rady Powiatu 

Jeleniogórskiego w sprawie 

uczczenia jubileuszu 100 

Rocznicy Odzyskania 

Niepodległości 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Rada Powiatu Jeleniogórskiego podjęła uchwałę wyrażając wolę mieszkańców 

powiatu jeleniogórskiego dla uczczenia i podkreślenia doniosłego charakteru 

tego Jubileuszu. 

56. 

I/1/2018 –  

22.11.2018 

w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Rady 

Powiatu Jeleniogórskiego 

Rada Powiatu Jeleniogórskiego dokonała w głosowaniu tajnym wyboru 

Pana  Eugeniusza Kleśtę na Przewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego. 

Uchwała pismem, znak: BRP.0711.44.2018 z dnia 26.11.2018 r. została 

przesłana (za pośrednictwem e-puap) w dniu 29.11.2018 r. do organu nadzoru - 

Wojewody Dolnośląskiego. 

57. 

I/2/2018 –  

22.11.2018 

w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady 

Powiatu Jeleniogórskiego 

Rada Powiatu Jeleniogórskiego dokonała w głosowaniu tajnym wyboru 

Pana  Leszka Supierza na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 

Jeleniogórskiego. Uchwała pismem, znak: BRP.0711.44.2018 z dnia 

26.11.2018 r. została przesłana (za pośrednictwem e-puap) w dniu 29.11.2018 r. 

do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. 

58. 

I/3/2018 –  

22.11.2018 

w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady 

Powiatu Jeleniogórskiego 

Rada Powiatu Jeleniogórskiego dokonała w głosowaniu tajnym wyboru 

Pana  Ryszarda Głodka na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 

Jeleniogórskiego. Uchwała pismem, znak: BRP.0711.44.2018 z dnia 

26.11.2018 r. została przesłana (za pośrednictwem e-puap)  

w dniu 29.11.2018 r. do organu nadzoru - Wojewody Dolnośląskiego. 
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59. 

I/4/2018 –  

22.11.2018 

w sprawie wyboru Starosty 

Jeleniogórskiego 

Rada Powiatu Jeleniogórskiego dokonała w głosowaniu tajnym wyboru 

Pana  Krzysztofa Wiśniewskiego na stanowisko Starosty Jeleniogórskiego. 

Uchwała pismem, znak: BRP.0711.44.2018 z dnia 26.11.2018 r. została 

przesłana (za pośrednictwem e-puap) w dniu 29.11.2018 r. do organu nadzoru - 

Wojewody Dolnośląskiego. 

 

60. 

I/5/2018 –  

22.11.2018 

w sprawie wyboru 

Wicestarosty 

Jeleniogórskiego 

Rada Powiatu Jeleniogórskiego dokonała w głosowaniu tajnym wyboru 

Pana  Jarosława Kotlińskiego na stanowisko Wicestarosty Jeleniogórskiego. 

Uchwała pismem, znak: BRP.0711.44.2018 z dnia 26.11.2018 r. została 

przesłana (za pośrednictwem e-puap) w dniu 29.11.2018 r. do organu nadzoru - 

Wojewody Dolnośląskiego. 

61. 

I/6/2018 –  

22.11.2018 

w sprawie wyboru Członka 

Zarządu Powiatu 

Jeleniogórskiego 

Rada Powiatu dokonała w głosowaniu tajnym dokonała wyboru Pana Artura 

Smolarka na stanowisko Członka Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego. Uchwała 

pismem, znak: BRP.0711.44.2018 z dnia 26.11.2018 r. została przesłana 

(za  pośrednictwem e-puap) w dniu 29.11.2018 r. do organu nadzoru - 

Wojewody Dolnośląskiego.  

62. 

II/7/2018 –  

11.12.2018 

w sprawie wskazania 

Wiceprzewodniczącego Rady 

Powiatu do wykonywania 

czynności związanych 

z  podróżami służbowymi 

Przewodniczącego Rady 

Rada Powiatu Jeleniogórskiego podjęła uchwałę bez uwag wskazując 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Leszka Supierza  

do wykonywania czynności związanych z podróżami służbowymi 

Przewodniczącego Rady 

63. 

II/8/2018 –  

11.12.2018 

w sprawie powołania Komisji 

Rewizyjnej 

Rada Powiatu Jeleniogórskiego podjęła uchwałę ustalając skład Komisji. 

64. 

II/9/2018 –  

11.12.2018 

w sprawie powołania Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji 

Rada Powiatu Jeleniogórskiego podjęła uchwałę ustalając skład Komisji. 

65. 

II/10/2018 –  

11.12.2018 

w sprawie wykazu stałych 

Komisji Rady Powiatu  

Jeleniogórskiego 

Rada Powiatu Jeleniogórskiego ustaliła 4 stałe komisje, tj.: Komisja Budżetu, 

Finansów i Majątku Powiatu; Komisja Spraw Społecznych; Komisja 

Budownictwa, Infrastruktury i Rozwoju Powiatu; Komisja Turystyki, 

Sportu i Promocji Powiatu 

66. 

II/11/2018 –  

11.12.2018 

w sprawie powołania Komisji 

Budżetu, Finansów i Majątku 

Powiatu 

Rada Powiatu Jeleniogórskiego podjęła uchwałę ustalając skład Komisji 

i  przedmiot działalności. 

67. 

II/12/2018 –  

11.12.2018 

w sprawie powołania Komisji 

Spraw Społecznych 

Rada Powiatu Jeleniogórskiego podjęła uchwałę ustalając skład Komisji 

i  przedmiot działalności. 

68 

II/13/2018 –  

11.12.2018 

w sprawie powołania Komisji 

Budownictwa, Infrastruktury 

i Rozwoju Powiatu 

Rada Powiatu Jeleniogórskiego podjęła uchwałę ustalając skład Komisji 

i  przedmiot działalności. 

69. 

II/14/2018 –  

11.12.2018 

w sprawie powołania Komisji 

Turystyki, Sportu i Promocji 

Powiatu 

Rada Powiatu Jeleniogórskiego podjęła uchwałę ustalając skład Komisji 

i  przedmiot działalności. 
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70. 

II/15/2018 –  

11.12.2018 

w sprawie akceptacji treści 

aneksu do Porozumienia 

nr  3/SMS/2018 z dnia  

1 października 2018 roku 

z  Polskim Związkiem 

Biathlonu w sprawie 

realizacji szkolenia 

sportowego młodzieży 

w  publicznej Szkole 

Mistrzostwa Sportowego 

w  Zespole Szkół 

Ogólnokształcących 

i Mistrzostwa Sportowego 

im.  Jana Izydora 

Sztaudyngera w Szklarskiej 

Porębie 

Uchwałą nr L/253/2018 z dnia 1 października 2018 r. Rada Powiatu 

Jeleniogórskiego zaakceptowała treść Porozumienia z Polskim Związkiem 

Biathlonu, dotyczącego realizacji szkolenia młodzieży uzdolnionej 

sportowo  w  publicznej Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera 

w Szklarskiej Porębie. W związku z informacją przekazaną przez Polski 

Związek Biathlonu o zwiększeniu przyznanej na 2018 rok dotacji o kwotę 

22.676 zł., a także na podstawie § 10 Porozumienia, który określa wymogi przy 

dokonaniu zmian w zapisach umowy, koniecznym było zawarcie aneksu 

do  Porozumienia. Treść aneksu została zaakceptowana. 

71. 

II/16/2018 –  

11.12.2018 

w sprawie akceptacji treści 

aneksu do Porozumienia 

20/2018 z dnia 

1  października 2018 roku  

z Polskim Związkiem 

Narciarskim w sprawie 

realizacji szkolenia 

sportowego młodzieży 

uzdolnionej sportowo 

w  publicznej Szkole 

Mistrzostwa Sportowego 

w  Zespole Szkół 

Ogólnokształcących 

i  Mistrzostwa Sportowego 

im.  Jana Izydora 

Sztaudyngera w Szklarskiej 

Porębie 

Uchwałą nr L/252/2018 z dnia 1 października 2018 r. Rady Powiatu 

Jeleniogórskiego została zaakceptowana treść Porozumienia z Polskim 

Związkiem Narciarskim, w sprawie realizacji szkolenia sportowego młodzieży 

uzdolnionej sportowo w publicznej Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora 

Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie. W związku z informacją przekazaną przez 

Polski Związek Narciarski o zwiększeniu przekazanej na 2018 rok dotacji 

o  kwotę 7.500 zł., a także na podstawie § 15 ust. 2 Porozumienia, który określa 

wymogi przy dokonaniu zmian w zapisach umowy, koniecznym było zawarcie 

aneksu do Porozumienia. 

72. 

III/17/2018 –  

28.12.2018 

zmieniająca uchwałę 

w  sprawie określenia zadań 

finansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

w  2018  roku 

W zadaniu pn.: „Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki” 

w  związku z wykorzystaniem przez jedną z organizacji działających na rzecz 

osób niepełnosprawnych dofinansowania w części, tj. w wysokości mniejszej 

niż przyznana, pozostała kwota w wysokości 258.00,00 zł.  

Środki te   przeznaczono na wsparcie finansowe innego zadania realizowanego 

przez PCPR, tj. na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Środki wydatkowano w całości 

i wg. stanu na koniec roku 2018, realizacja zadania przedstawia się następująco 

(ogółem- 1.059.373,00 zł.) 

• rehabilitacja zawodowa- 100.000,00 zł, 

• dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 

przy OT TWK w Kowarach - 497.880,00 zł, 

• rehabilitacja społeczna – 461.493,00 zł 

w tym: 

- turnusy rehabilitacyjne- 80.000,00 zł 

- sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze- 

271.787,33 zł, 

- sport, kultura, rekreacja i turystyka – 29.705,67 zł, 

- bariery architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu się – 80.000,00 zł. 
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73. 

III/18/2018 –  

28.12.2018 

w sprawie przyjęcia oceny 

stanu zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego 

powiatu jeleniogórskiego 

za  rok 2017 

Rada Powiatu Jeleniogórskiego podjęła uchwałę bez uwag i przyjęła ocenę 

wraz  z rekomendacjami. 

74. 

III/19/2018 –  

28.12.2018 

w sprawie ustalenia trybu 

udzielenia i rozliczenia 

dotacji dla niepublicznych 

podmiotów oświatowych 

oraz trybu przeprowadzenia 

kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystania 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu 

zadań oświatowych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, 

w  drodze uchwały, ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa 

w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-30 i art.32 wyżej wymienionej ustawy 

oraz  tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania 

i  wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku 

o udzielenie dotacji i rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazywania 

informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, 

uczniów,  wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych, o których mowa w art. 34 ust.2, a także termin i sposób 

rozliczania wykorzystania dotacji. Kształt i forma uchwały wynika zarówno 

z  potrzeby wyjścia naprzeciw podmiotom dotowanym poprzez 

doprecyzowanie i usystematyzowanie zagadnień związanych z procedurami 

udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania 

dotacji.  

75. 

III/20/2018  -  

28.12.2018 

w sprawie zmian w budżecie 

powiatu jeleniogórskiego 

na  2018 rok 

Zmiany w budżecie zostały wprowadzone. O zmianach w budżecie 

poinformowane zostały wszystkie zainteresowane jednostki powiatu pismem 

z  dnia 28.12.2018 r., znak: FB.3021.28.2018. Uchwała została przekazana 

do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

76. 

III/21/2018 –  

28.12.2018 

w sprawie przyjęcia planu 

pracy Rady Powiatu 

Jeleniogórskiego  

na rok 2019 

Rada Powiatu Jeleniogórskiego podjęła uchwałę bez uwag przyjmując 

do  realizacji ramowy plan pracy Rady Powiatu Jeleniogórskiego na rok 2019.  

77. 

III/22/2018 –  

28.12.2018 

w sprawie przyjęcia planu 

pracy Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu 

Jeleniogórskiego  

na rok 2019 

Rada Powiatu Jeleniogórskiego podjęła uchwałę bez uwag wraz z planem pracy 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jeleniogórskiego do realizacji 

w 2019 roku. 

 

 


