P R O T O K Ó Ł Nr III/2014
z III sesji V kadencji Rady Powiatu Trzebnickiego odbytej w dniu 23
grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa w Trzebnicy przy
ul. Leśnej 1.
O godz. 9.00 Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Trzebnickiego, Magdalena
Szymczuk otworzyła obrady sesji. Przywitała gości i radnych.
Wiceprzewodnicząca Rady powiedziała, że do Przewodniczącego Rady
Powiatu Trzebnickiego wpłynął wniosek poprzedniego Zarządu o zwołanie
sesji w dniu 23 grudnia w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie
powiatowym. Przewodniczący Rady Pan Mariusz Szkaradziński na sesji
w dniu 18 grudnia 2014 ogłosił, że sesja ta odbędzie się 23 grudnia o godz.
9.00. Radni obecni na sesji otrzymali dokumenty w wersji papierowej,
a wszyscy radni zostali powiadomieni o sesji drogą meilową oraz
telefonicznie. (Wniosek w załączeniu)
Wiceprzewodnicząca stwierdziła prawomocność obrad, ustawowy stan
radnych wynosi 21. Wg listy obecności na sali obecnych było 11 radnych.
Nieobecni: Robert Adach, Henryk Cymerman, Adam Gubernat, Marzanna
Jurzysta-Ziętek, Alicja Leżoń, Małgorzata Matusiak, Paweł Oleś, Damian
Sulkowski, Sławomir Zarentowicz, Jan Zdziarski.
(Lista obecności załącznik nr 1)
Wiceprzewodnicząca Rady Magdalena Szymczuk wyjaśniła dlaczego
prowadzi sesję. Wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
Dolnośląskiego (dot. stwierdzenia nieważności uchwały o wyborze
przewodniczącego – dopisek protokołującej) i dlatego sesję prowadzi
najstarszy wiekiem Wiceprzewodniczący.
Następnie Wiceprzewodnicząca Magdalena Szymczuk poinformowała, że do
Rady Powiatu Trzebnickiego wpłynęły dwa wnioski, które mogą wpłynąć na
zmianę porządku obrad:
Pierwszy to wniosek poprzedniego Zarządu Powiatu Trzebnickiego
o uzupełnienie porządku obrad III sesji o punkt:
podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Trzebnickiego
uchwalonego Uchwałą nr III/7/98 z dnia 31.12.1998 roku w sprawie
uchwalenia Statutu Powiatu Trzebnickiego.
Na wniosku podpisali się: Pan Robert Adach, Pani Joanna Wiraszka i Pan
Józef Wnęk. ( Wniosek w załączeniu)
Wiceprzewodnicząca zapytała, czy Zarząd wyraża zgodę o poddanie pod
głosowanie zmianę porządku obrad o ten punkt.
Starosta Waldemar Wysocki oświadczył, że Zarząd wyraża zgodę.
1

Wiceprzewodnicząca odczytała drugi wniosek obecnego Zarządu Powiatu
Trzebnickiego o zmianę porządku obrad III sesji Rady Powiatu Trzebnickiego
o uzupełnienie porządku obrad o następujące punkty:
1) Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego
Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19.12.2014 r. stwierdzającego
nieważność uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 01.12.2014 r.
nr I/1/2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu
Trzebnickiego,
2) Podjęcie uchwały wyboru członka Zarządu Rady Powiatu
Trzebnickiego.
i rezygnację (zdjęcie) punktu porządku obrad:
1) Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu
Trzebnickiego.
Magdalena Szymczuk powiedziała, że jest to wniosek obecnego Zarządu
i odczytała zapis na wniosku o treści: „Niniejszy wniosek jest jednocześnie
oświadczeniem Zarządu Powiatu Trzebnickiego o wyrażeniu zgody na
opisaną wyżej zmianę porządku obrad sesji, w rozumieniu art.15 ust. 8
ustawy o samorządzie powiatowym oraz § 12 ust. 8 Statutu Powiatu
Trzebnickiego.”
Wiceprzewodnicząca zapytała, czy są inne wnioski.
Głos zabrał Starosta Waldemar Wysocki i powiedział, że wypowiada się
w imieniu Zarządu, a Zarząd wnioski podtrzymuje.
Wiceprzewodnicząca Rady Magdalena Szymczuk poddała pod głosowanie
propozycje zmiany porządku obrad zawarte we wnioskach:
Głosowanie:
Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu
Trzebnickiego uchwalonego Uchwałą nr III/7/98 z dnia 31.12.1998 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Trzebnickiego.
Wprowadzono do porządku obrad 11 głosami za - bezwzględna większość
ustawowego składu rady Powiatu Trzebnickiego.
Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia
nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19.12.2014 r. stwierdzającego
nieważność uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 01.12.2014 r. nr
I/1/2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu
Trzebnickiego.
Wprowadzono do porządku obrad 11 głosami za - bezwzględna większość
ustawowego składu rady Powiatu Trzebnickiego.
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Wniosek o podjęcie uchwały wyboru członka Zarządu Rady Powiatu
Trzebnickiego.
Wprowadzono do porządku obrad 11 głosami za - bezwzględna większość
ustawowego składu rady Powiatu Trzebnickiego.
Wniosek o zdjęcie z porządku obrad uchwały o powołaniu stałych komisji
Rady Powiatu Trzebnickiego.
Punkt został zdjęty z porządku obrad głosami 11 za- bezwzględna większość
ustawowego składu rady Powiatu Trzebnickiego.
W związku z powyższym Wiceprzewodnicząca w zaproponowała porządek
obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Trzebnickiego
na 2014 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu Powiatu Trzebnickiego,
które w 2014 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu Powiatu
Trzebnickiego uchwalonego Uchwałą nr III/7/98 z dnia 31.12.1998 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Trzebnickiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu
Trzebnickiego
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego
Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19.12.2014 r. stwierdzającego
nieważność uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 01.12.2014 r.
nr I/1/2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu
Trzebnickiego.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Zamknięcie obrad.
Wiceprzewodnicząca zapytała: kto jest za przyjęciem przedstawionego
porządku obrad?
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Przyjęto jednogłośnie, 11-za - bezwzględna większość ustawowego składu
rady Powiatu Trzebnickiego.
Ad. 2
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Trzebnickiego na 2014
rok.
Poproszono Skarbnika Powiatu Panią Grażynę Cygan-Wołyńczyc o
omówienie projektu uchwały, która zreferowała uzasadnienie do uchwały.
Powiedziała, aby w § 2 wpisać nr uchwały II/2/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.
Wiceprzewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.
Nie było.
Przystąpiono do głosowania:
Głosy:
-za
-przeciw
-wstrzymało się

11
0
0

Uchwała nr III/12/2014 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 23 grudnia
2014 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Trzebnickiego na 2014 rok,
została podjęta.
Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu Powiatu Trzebnickiego, które
w 2014 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Skarbnik Powiatu Pani Grażyna Cygan-Wołyńczyc omówiła projekt
uchwały, zreferowała uzasadnienie do uchwały.
Radny Jan Hurkot zabrał głos i powiedział, że proponuje podjąć uchwałę ale
sprawę należy zbadać, bo to jest niedopuszczalne żeby w takich
temperaturach nie zrealizować zadania. Postawił wniosek formalny, aby
Zarząd zbadał sprawę, a z wykonawcą negocjować i naliczyć stosowne kary
za niedotrzymanie warunków umowy, ponieważ warunki atmosferyczne nie
przeszkadzały w budowie tego chodnika.
Starosta Waldemar Wysocki zabrał glos i powiedział, że dyrektor Zarządu
Dróg złożyła rezygnację. Zapytał, czy na sali jest osoba, która ją zastępuje?
Nie było. Starosta oświadczył, że w takim razie sprawa zostanie zbadana na
Zarządzie.
Wiceprzewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś chce jeszcze zabrać głos?
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Przystąpiono do głosowania:
Głosy:
-za
-przeciw
-wstrzymało się

11
0
0

Uchwała nr III/13/2014 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 23 grudnia
2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Prusice, została
podjęta.
Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Trzebnickiego
uchwalonego Uchwałą nr III/7/98 z dnia 31.12.1998 roku w sprawie
uchwalenia Statutu Powiatu Trzebnickiego.
Wiceprzewodnicząca powiedziała, że każdy otrzymał projekt uchwały.
Zapytała, czy przeczytać uchwałę i uzasadnienie.
Z sali padło- „nie”.
Wiceprzewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.
Nie było.
Przystąpiono do głosowania:
Głosy:
-za
-przeciw
-wstrzymało się

11
0
0

Uchwała nr III/14/2014 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 23 grudnia
2014 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Trzebnickiego uchwalonego
Uchwałą nr III/7/98 z dnia 31.12.1998 roku w sprawie uchwalenia Statutu
Powiatu Trzebnickiego, została podjęta.
Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu
Trzebnickiego.
Wiceprzewodnicząca Rady otworzyła dyskusję
Radny, członek Zarządu Daniel Buczak wyjaśnił dlaczego należy wybrać
ponownie członka zarządu, zreferował uzasadnienie do uchwały.
Wiceprzewodnicząca Rady zapytała, czy są inne pytania .
Nie było.
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Wiceprzewodnicząca poprosiła o zgłaszanie kandydatów do komisji
skrutacyjnej, poprawiła się i poprosiła Starostę o podanie kandydata na
członka Zarządu
Starosta Waldemar Wysocki zgłosił kandydata na członka Zarządu Powiatu
Trzebnickiego Sławomira Błażewskiego. Powiedział, że jest to doświadczony
samorządowiec, były burmistrz Obornik Śląskich. Starosta oświadczył, że
wie, iż Sławomir Błażewski przyczyni się do rozwoju Powiatu Trzebnickiego.
Wiceprzewodnicząca zapytała, czy Pan Błażewski wyraża zgodę.
Sławomir Błażewski oświadczył, że się zgadza.
Wiceprzewodnicząca powiedziała, że należy wybrać Komisje Skrutacyjną,
poprosiła o zgłaszanie kandydatur.
Radny Daniek Buczak zgłosił kandydatury: Janusza Szydłowskiego
i Sławomira Węgrzynowicza.
Janusz Szydłowski zapytany, wyraził zgodę ; Sławomir Węgrzynowicz
zapytany, wyraził zgodę.
Wiceprzewodnicząca zapytała, kto jest za przyjęciem składu komisji
skrutacyjnej w liczbie dwóch członków: Janusz Szydłowski i Sławomir
Węgrzynowicz.
W głosowaniu radni jednogłośnie zaakceptowali skład komisji skrutacyjnej,
11 głosów - za.
Wiceprzewodnicząca Rady zaprosiła członków komisji skrutacyjnej
do pracy.
Barbara Czternastek wydała członkom komisji skrutacyjnej 11 czystych kart
do głosowania oraz blankiet protokołu.
Radny Janusz Szydłowski (przewodniczący komisji skrutacyjnej) zabrał głos
i odczytał zasady głosowania:
Zasady głosowania ogłoszone przez komisję skrutacyjną na sesji rady
Powiatu Trzebnickiego.
Głosowanie jest tajne:
Na sali obrad znajduje się osłonięte miejsce, gdzie można oddać/skreślić głos.
Wypełnione karty wrzucane są do urny wyborczej.
W karcie do głosowania wpisane są nazwiska kandydatów.
Na karcie umieszczone są rubryki: „za” , „przeciw” , „ wstrzymuję się”
Postawić jeden znak X, przy jednym nazwisku.
Głos jest nieważny w przypadku:
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- postawienia znaku X (krzyżyka) w więcej niż jednej rubryce
lub
- niezakreślenie żadnej rubryki (oddanie karty niewypełnionej)
Uwaga!
Nie należy skreślać pisakiem, wiecznym piórem lub w inny podobny sposób
umożliwiający odbicie się znaczku X po złożeniu karty. Może to
spowodować, że na karcie będą dwa znaki X ze względu na możliwość
odbicia się znaczku X po złożeniu karty.
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do prac.
W tym miejscu członek Komisji Skrutacyjnej, Sławomir Węgrzynowicz
zgłosił, że do karty pomyłkowo zaczął wpisywać swoje nazwisko, zamiast
nazwiska : Błażewski. Wpisał pierwsze litery.
Miało to miejsce jeszcze przed rozpoczęciem głosownia.
Po krótkiej naradzie ustalono, że karta ta zostanie anulowana. Na anulowanej
karcie złożyli podpisy członkowie Komisji Skrutacyjnej, radcowie prawni
Małgorzata Smyk i Marek Kanak oraz pracownica Biura Rady Barbara
Czternastek.
Barbara Czternastek wydała Komisji Skrutacyjnej nową, czystą kartę
do głosowania.
Komisja skrutacyjna wypełniła karty. Okazano, że urna jest pusta. Rozdano
karty radnym, którzy wrzucali je do urny wyborczej.
Po wrzuceniu karty go głosowania z sali obrad wyszedł na 1-2 minuty radny
Łukasz Budas.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Janusz Szydłowski zapytał, czy
wszyscy oddali karty. Głosy zliczono. Następnie Przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej Janusz Szydłowski, odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej dla
wyboru członka Zarządu Powiatu Trzebnickiego. ( W załączeniu.)
Członkiem Zarządu Powiatu Trzebnickiego został Sławomir Błażewski.
głosami: za- 11; przeciw -0; wstrzymujących się 0
Uchwała nr III/15/2014 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 23grudnia 2014
roku w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Trzebnickiego , została
podjęta.
Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego
Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19.12.2014 r. stwierdzającego nieważność
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uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 01.12.2014 r. nr I/1/2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Trzebnickiego.
Wiceprzewodnicząca Rady Magdalena Szymczuk odczytała treść projektu
uchwały wraz z uzasadnieniem (uchwała z uzasadnieniem w załączeniu).
Następnie odczytała treść pisma radnego Sławomira Błażewskiego z dnia
22.12.2014 r., które wpłynęło do Rady Powiatu. Sławomir Błażewski prosił,
by pismo to było odczytane na sesji. Adresatem pisma jest Pan Tomasz
Smolarz Wojewoda Dolnośląski. Pismo ma związek z podejmowaną uchwałą.
(W załączeniu)
Wiceprzewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.
Nie było
Przystąpiono do głosowania:
Głosy:
-za
11
-przeciw
0
-wstrzymało się 0
Uchwała nr III/16/2014 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 23 grudnia
2014 roku w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody
Dolnośląskiego z dnia 19.12.2014 r. stwierdzającego nieważność uchwały
Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 01.12.2014 r. nr I/1/2014 r. w sprawie
wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Trzebnickiego, została podjęta.
Ad.7
Interpelacje i zapytania radnych
Nie było.
Ad. 8
Wnioski i oświadczenia radnych.
Głos zabrał Starosta Waldemar Wysocki, który powiedział: w lokalnej
gazecie Powiatu Trzebnickiego ukazała się informacja dotycząca wypłaty
odprawy dla byłego wicestarosty w kwocie trzymiesięcznych poborów.
Zostało to przeanalizowane przez Zarząd. Szanowni Państwo ustawa z dnia
21 listopada 2018 roku o pracownikach samorządowych, mówi o tym m.in.,
że stosunek pracy został rozwiązany w związku z upływem kadencji. Dla
wicestarosty upłynęła kadencja z chwilą wyboru go na burmistrza Obornik
Śląskich. Analizując cytowaną ustawę, wynika, że postanowienia artykułu
mają zastosowanie dla pracowników samorządowych jedynie wtedy, gdy
rozwiązanie stosunku pracy z wyboru następuje w czasie trwania kadencji.
Zarząd podejmie uchwałę i wystąpi do Pana Poprawy o zwrot nienależnie
pobranej kwoty, gdyż zdaniem Zarządu nie należała się odprawa
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trzymiesięczna, a odprawa jednomiesięczna. Starosta dodał, że pytanie takie
miał zadać byłemu Staroście Robertowi Adachowi: na jakiej podstawie
prawnej wypłacił trzymiesięczną odprawę dla byłego zastępcy Arkadiusza
Poprawy.
Wiceprzewodnicząca Rady zapytała, czy są inne wnioski.
Nie było.
Ad.9
Zamknięcie obrad.
"Zamykam obrady III sesji Rady Powiatu Trzebnickiego " ogłosiła o
godz10.00 Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Szymczuk.
Protokołowała:
Barbara Czternastek
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