P R O T O K Ó Ł Nr V/2015
z V sesji V kadencji Rady Powiatu Trzebnickiego, która odbyła się w dniu 30
stycznia 2015 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 stwierdziła prawomocność obrad, ustawowy stan
radnych wynosi 21. Wg listy obecności na sali obecnych było 18 radnych.
Nieobecni: Jan Hurkot, Łukasz Budas i Daniel Buczak.
(Lista obecności w załączeniu )
Wiceprzewodnicząca powiedziała, że sesja jest sesją zwyczajną, budżetową.
Dodała, że radni materiały otrzymali, nie zgłoszono żadnych uwag. Materiały
te omawiane były na posiedzeniach komisji.
Poinformowała, że wpłynął wniosek Zarządu o uzupełnienie porządku obrad
o punkt:
Stanowisko Rady Powiatu Trzebnickiego z a dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia roku 2015 Rokiem księdza dziekana Wawrzyńca
Bochenka.
Odczytała treść wniosku. (Wniosek w załączeniu)
Zaproponowała, aby ten punkt umieścić w porządku obrad jako punkt trzeci,
a następne punkty przesunąć.
Na salę obrad przybył radny Łukasz Budas o godz. 9.05.
Poddała pod głosowanie wniosek Zarządu o uzupełnienie porządku obrad.
Przyjęto jednogłośnie.
Poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad po zmianach.
Porządek obrad ze zmianami przyjęto jednogłośnie.
Porządek obrad brzmi:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Stanowisko Rady Powiatu Trzebnickiego z a dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia roku 2015 Rokiem księdza dziekana Wawrzyńca
Bochenka.
4. Informacja Starosty o pracach Zarządu i o wykonaniu uchwał Rady
Powiatu.
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5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Trzebnickiego
na 2015 rok.
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
b) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów,
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii
Komisji Budżetu i Finansów oraz opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej i zgłoszenie przez Zarząd ewentualnych
autopoprawek do projektu uchwały,
e) dyskusja:
- dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
- dyskusja nad zgłoszonymi wnioskami,
- głosowanie poszczególnych wniosków,
f) głosowanie nad ostatecznym projektem uchwały budżetowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Trzebnickiego na lata 2015 – 2026.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Zamknięcie obrad.

Ad. 3
Wiceprzewodnicząca Rady powiedziała, że przechodzimy do punktu drugiego
porządku i poprosiła Janusza Szydłowskiego o zabranie głosu.
Radny Janusz Szydłowski powiedział - Szanowni Państwo. W 2015 roku
przypada setna rocznika urodzin księdza Wawrzyńca Bochenka,
siedemdziesiąta rocznica odprawienia pierwszej mszy na tych ziemiach
w języku polskim, a dziś 30 stycznia przypada dziewiętnasta rocznica jego
śmierci. W związku z tym, poproszę Państwa o powstanie. (Wszyscy obecni
na sali obrad wstali.) Janusz Szydłowski mówił - Środowiska prawicowe,
Klub Gazety Polskiej pod przewodnictwem Pana Henryka Jacukowicza oraz
Prawo i Sprawiedliwość przygotowało wspólnie Stanowisko Rady Powiatu
Trzebnickiego z dnia 30 stycznia 2015 roku - w sprawie ogłoszenia roku
2015 Rokiem księdza dziekana Wawrzyńca Bochenka. Radny Janusz
Szydłowski odczytał treść Stanowiska.
(Dokument w załączeniu)
Na sali rozległy się oklaski.
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W tym miejscu obecny na sali obrad, Poseł na Sejm RP Pan Marek Łapiński
poprosił o udzielenie głosu. Powiedział –Szanowni Państwo. Inicjatywa ta ze
strony PiS-u nie była konsultowana z radnymi, którzy nie znajdują się
w koalicji. Uważam, że inicjatywa ta jest godna poparcia, że rzeczywiście jest
to postać, która wywarła olbrzymi wpływ na życie Trzebnicy, całego
Powiatu, w przejściu przez trudne czasy komunizmu. Jako poseł Platformy
Obywatelskiej chcę w pełni poprzeć taką inicjatywę i chcę poprosić Panią
Przewodniczącą, żeby zaproponowała radnym, aby uchwała ta nie była
głosowana, ale była przyjęta przez aklamację.
Na sali rozległy się oklaski.
Wiceprzewodnicząca Rady –dziękuję Panie pośle i przychylam się do Pana
prośby. Bardzo proszę, aby Rada przyjęła tę uchwałę przez aklamację.
Z sali padło – należy przyjąć brawami.
Radni wstali i na sali rozległy się oklaski.
Ad. 2
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
Wiceprzewodnicząca Rady powiedziała, że niechcący ominięty został punkt
przyjęcie protokołów. Protokoły były wysłane i radni mogli się z ich treścią
zapoznać. Poddała pod głosowanie przyjęcie protokołów.
Protokoły zostały przyjęcie głosami: za - 18 , przy 1 wstrzymującym się.
Ad.4
Informacja Starosty o pracach Zarządu i o wykonaniu uchwał Rady Powiatu.
Głos zabrał Starosta Waldemar Wysocki, który w pierwszej kolejności
poinformował, że Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję
Wojewody dotyczącą uchylenia uchwały o wyborze przewodniczącego rady
Pana Mariusza Szkaradzińskiego. Oznacza to, że w momencie kiedy wyrok
się uprawomocni Pan Mariusz Szkaradziński jest Przewodniczącym Rady,
a to oznacza, że wybór przewodniczącego był wyborem jak najbardziej
demokratycznym, bez podtekstów zawartych w orzeczeniu Wojewody. Jest to
zwycięstwo demokracji i z tego się cieszę - zakończył.
Następnie Starosta temat omówił.
(Informacja w załączeniu.)
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Wiceprzewodnicząca Rady Magdalena Szymczuk otworzyła dyskusję.
Głos zabrała radna Jurzysta-Ziętek Marzanna – Panie Starosto, na poprzedniej
sesji zgłaszałam interpelacje. W Pana wystąpieniu brakuje informacji, że
prosiłam też o przedstawienie kosztów zatrudnienia etatowego członka
Zarządu. To jest zapisane w przyjętym protokole.
Starosta Waldemar Wysocki – na Pani interpelację już jest sporządzana
odpowiedź. Otrzyma Pani odpowiedź na zadane pytania i złożoną
interpelację.
Radny Adam Gubernat - kto został dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych.
Starosta Waldemar Wysocki - dyrektorem ZDP nikt nie został, a pełniącym
obowiązki dyrektora ZDP został Pan Paweł Kazimierczak. Jest to umowa
na czas określony z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia – do czasu
rozstrzygnięcia konkursu.
Radna Małgorzata Matusiak- Panie Starosto z uwagi na to, że nie otrzymałam
jeszcze odpowiedzi na zapytanie z poprzedniej sesji, a jedno z nich dotyczyło
polityki kadrowej, czy został zatrudniony dyrektor Domu Dziecka
w Obornikach Śląskich i kto to jest.
Starosta Waldemar Wysocki – odpowiedzi na Pani zapytania są już
przygotowywane, a jeżeli chodzi o to komu zostały powierzone obowiązki
dyrektora to, Zarząd Powiatu powierzył pełnienie obowiązków dyrektora
Domu Dziecka w Obornikach Śląskich Panu Robertowi Korytkowskiemu, na
czas określony z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia – do czasu
rozstrzygnięcia konkursu.
Wiceprzewodnicząca Rady zapytała, czy są inne pytania. Nie było. Zamknęła
punkt czwarty obrad.
Ad.5
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Trzebnickiego
na 2015 rok.
Przedstawienie projektu uchwały budżetowej.
Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu Staroście, który zapytał radnych,
czy budżet omawiać ogólnie, czy szczegółowo.
Z sali padło - ogólnie. Małgorzata Matusiak dodała, że każdy radny budżet
otrzymał i zapoznał się z jego treścią.
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Skarbnik Powiatu Pani Grażyna Cygan-Wołyńczyc omówiła projekt budżetu
na 2015 rok, referując uzasadnienie do uchwały budżetowej.
Na salę obrad przybył radny Daniel Buczak godz. 9.20.
Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów.
Wiceprzewodnicząca Rady odczytała opinię Komisji Budżetu, Finansów
i Rozwoju Powiatu – opinia jest pozytywna, jednogłośnie.
Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Wiceprzewodnicząca Rady powiedziała, że opinię radni otrzymali, że była
omawiana na posiedzeniach komisji. Opinia RIO jest pozytywna. Dodała, że
w opinii były uwagi, które zostały uwzględnione i radni otrzymali
poprawioną stronę uchwały.
Przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Komisji
Budżetu i Finansów oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
i zgłoszenie przez Zarząd ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały.
Przewodniczący Zarządu Waldemar Wysocki poinformował, że Zarząd
zapoznał się z opinią Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Powiatu
z opinią Komisji Polityki Socjalnej jak również z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej i nie wnosi żadnych uwag.
Wiceprzewodnicząca Rady oznajmiła, że następny punkt, to dyskusja.
Dyskusja.
Wiceprzewodnicząca Rady porosiła o zabieranie głosów. Podczas dyskusji
udzielała głosów, czuwając nad poprawnym przebiegiem dyskusji, ale też
radni wypowiadali się w dyskusji spontanicznie.
Jako pierwsza głos w dyskusji zabrała radna Marzanna Jurzysta-Zietek
i powiedziała – reprezentuję m.in. Gminę Wisznia Mała i mam pytanie do
Zarządu, czy nie powinniśmy w budżecie zabezpieczyć na wkład własny tych
sześciu Schetynówek. To jest pierwsze pytanie, a drugie dotyczy też Gminy
Wisznia Mała. Trzynastu radnych, tutaj zasiadających, czyli komitet Pana
Marka Długozimy i nasz Platformy, obiecało swoim wyborcom przebudowę
skrzyżowania w Krynicznie. To były nasze programy wyborcze. Czy mamy
na to zabezpieczone pieniądze i jak ta sprawa się będzie miała dalej,
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ponieważ to są pytania naszych wyborców, m.in. moich z Gminy Wisznia
Mała.
Etatowy członek Zarządu Sławomir Błażewski powiedział – myślę, że to
pytanie powinno być kierowane do poprzedniego Zarządu z tego względu, że
o tym, że tyle zadań zostało zatwierdzonych było wiadomo 30 października.
Projekt budżetu do RIO został złożony 17 listopada, tak że było jeszcze dwa
tygodnie, żeby wyszukać środki i uwzględnić to w budżecie.
Radny Robert Adach – bardzo proszę członka zarządu o nie wprowadzanie w
błąd, ponieważ projekt został przekazany przez ogłoszenie oficjalnej listy
rankingowej zatwierdzonej przez ministra lidera Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych (NPPDL). Poza tym, nie zgadzam się z tym co
Pan powiedział. To jest Wasz budżet, Wy jesteście już dwa miesiące
Zarządem Powiatu i Wy go będziecie realizować i w tym kontekście
powinniście zabezpieczyć pieniądze na olbrzymią dotację, którą udało się mi
się pozyskać na przebudowę dróg lokalnych. Przypominam, że udało się nam
pozyskać ok. 8 milionów złotych na te zadania. To jest Wasz obowiązek.
W jaki sposób, sugerowałem na komisjach i wysłałem nawet niektórym
radnym sprostowanie do słów wicestarosty a propos uzgodnionego
z konserwatorem zabytków planu zagospodarowania działki na ulicy
Piwnicznej. Szanowni Państwo, nie możecie mówić, że to nie Wasz budżet.
To jest Wasz budżet. Obiecaliście wyborcom m.in. to skrzyżowanie
w Krynicznie. Jeśli nie zrealizujemy przyszłym roku, to bez sensu go
realizować, bo za dwa i pół roku powstanie krajowa droga ekspresowa nr 5.
Albo teraz budujemy, albo w ogóle. Jeśli zrobiliście bilbord w Krynicznie, że
skrzyżowanie to trzeba przebudować, to oczywiście trzeba przebudować.
Starosta Waldemar Wysocki – Mówi Pan o 8 milionach, że udało się Panu
pozyskać. A nie mówi Pan, że to była kwota 8 milionów 700 tys. To niejako
z nieba Panu spadły te pieniądze bo to były pieniądze za wywłaszczenie pod
budowę S5. Powiat takie pieniądze dostał. Żadnych starań, ani Pan, ani
poprzedni Zarząd nie czynił by te pieniądze pozyskać, bo te pieniądze się
należały….
Radny Robert Adach wtrącił - ja mówię o pieniądzach z narodowego
programu …
Starosta Waldemar Wysocki – proszę mi nie przeszkadzać ….
Radna Małgorzata Matusiak – to jest zupełnie inny temat …
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Starosta Waldemar Wysocki – dobrze, dobrze, doskonale wiecie jaki to jest
temat. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o drogę w Krynicznie to jest Pan
poseł, który już dawno się tym zajmował. Pan, jako Starosta, który był dwie
kadencje, osiem lat i przez osiem lat Pan nic w tej kwestii nie zrobił, mając
swojego premiera, swojego prezydenta, swojego wojewodę, swojego
marszałka Województwa Dolnośląskiego i nie załatwiliście tego. Teraz
chcecie, abyśmy my w ciągu dwóch miesięcy tą sprawę załatwili. Doskonale
Pan o tym wie, że za dwa lata, ewentualnie dwa i pół roku powstanie S5i cały
ruch po starej drodze krajowej nr 5 zmieni się. Będzie to całkiem inaczej
wyglądało. I należało by się zastanowić, tak jak się Żmigród zastanawia nad
skrzyżowaniem w ruchu okrężnym. Po rozmowach z profesorem
Wysokowskim. Profesor Wysokowski mówi, żeby nie podejmować działań,
nie wydawać niepotrzebnie pieniędzy, bo ten ruch za dwa lata się zmieni.
Radny Robert Adach - rozumiem, że Zarząd wycofuje się z tego projektu...
Starosta Waldemar Wysocki – nie, nie wycofuje się. Panie radny Adach,
Zarząd się sprawą zajmie i zobaczy, co można w tej kwestii zrobić. Pan
doskonale wie, że zostawił nam Pan dwie Schetynówki, na które trzeba
znaleźć 6 milionów złotych. Doskonale Pan wie, że jest sprawa w sądzie
z TOYą, gdzie Powiat może przegrać 3 miliony złotych. To jest już, przy
najgorszej wersji 9 milionów. Doskonale Pan wie, że Zarząd został obarczony
kwotą 109 tys zł. za utylizację wypadku ciężarówki. Doskonale Pan wie, że
przez opieszałość w tej kwocie 109 tys, 80 tysięcy to odsetki. Nie mówię
o innych przegranych sprawach w sądzie, które też mają skutki finansowe,
na które też Zarząd musi szukać pieniędzy. Zarząd będzie szukał pieniędzy
i z niczego się nie wycofuję.
Radny Robert Adach – ad vocem do Zarządu. Po pierwsze pieniądze
o których ja mówiłem, to są pieniądze z NPPDL. Jeśli by Pan przejrzał listę
rankingową, to jest szansa abyśmy dostali dofinansowanie do czterech dróg.
Nie mówiłem o pieniądzach z odszkodowań, mówiłem o pieniądzach
z NPPDL, które są konsekwencją złożonych wniosków przez Zarząd Powiatu.
Po drugie powiedział Pan, że Zarząd, w kontekście skrzyżowania
w Krynicznie, nic nie zrobił. Nie wiem, czy Pan się już zapoznał
z dokumentacją, która jest do dyspozycji Zarządu. Zarząd poprzedniej
kadencji wykonał dokumentację techniczną w uzgodnieniu z Generalną
Dyrekcją, że na koszt Powiatu to skrzyżowanie zostanie wybudowane. I teraz
pytanie. Powiedział Pan, że zaraz S5 powstanie. Ja tego nie oceniam ja tylko
pytam, co planujecie. Bo Pan powiedział, że zaraz S5, czy jest potrzeba…
Starosta Waldemar Wysocki – Zarząd się zastanawia …
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Radny Robert Adach – jeśli w przyszłym roku nie zrobimy, nie
zabezpieczymy pieniędzy w tym budżecie to bez sensu jest za dwa lata robić
to skrzyżowanie, bo za dwa i pół roku będzie ….
Radna Małgorzata Matusiak - Szanowni Państwo, Panie Starosto. Jestem
oburzona taką dyskusja. Oburzona dlatego, że mówimy: budżet nasz, wasz,
a Powiat jest czyj? A inwestycje są czyje? Premier jest kogo? Prezydent jest
kogo? Z przykrością muszę stwierdzić, że wstydzę się za to, co tutaj słyszę.
Jeszcze chciałabym dodać, jak już jestem przy tym temacie. Czy rolą Zarządu
jest, na tą chwilę… Zarząd pełni funkcje komisji śledczej? Gdzie Pan, Panie
Starosto był cztery lata temu? Był Pan radnym tak jak i ja i uważam, że
te cztery lata przespaliśmy wszyscy. Pan również. I proszę nie oskarżać
nikogo. Nie w wywiadzie, który pojawił się na łamach … opisywać, że
sprawdzicie stan. Pan powinien to wiedzieć Panie Starosto
Wiceprzewodnicząca Rady przerwała wypowiedź i przypomniała, że dyskusja
dotyczy spraw budżetu.
Radny Janusz Szydłowski – Pani radna zaczęła lekko przesadzać. Wie Pani
doskonale, jaka jest sytuacja finansowa Powiatu, bo była Pani radną. Do tego
tematu się Pani nie odnosi, że Powiat jest zadłużony. Zwracając się do
Roberta Adacha mówił - Pan Panie Starosto, dlaczego Pan nie przygotował tej
wersji, o której Pan mówi. To Pan powinien wyłożyć kary na stół, a Pan nas
zostawił z tym, co nam Pan zaproponował. Ja tutaj nic innego nie widzę. My
możemy dokonać jakiś zmian. W trakcie oczywiście zmiany będą na pewno
i Pan doskonale o tym wie. To nie jest żadną sztuką zadłużyć Powiat. Pan
powie zaraz, że każda gmina się zadłuża. Oczywiście, że tak. Tylko proszę
powiedzieć tutaj wszystkim, jaka jest rola powiatu, a jaka jest rola gminy.
Powiat to jest całkiem inny twór. Tu nie ma mienia, które można sprzedać,
by te pieniądze wrzucić do jednego worka. To nie jest to. To była Pana rola
przez te osiem lat, żeby Pan tu wszystko przygotowywał, złożył propozycje.
Stary Zarząd żadnych wielkich propozycji nie wniósł. Niech Pan zobaczy ile
kilometrów dróg zrobiliście przez te osiem lat. Ile pieniędzy pozyskaliście.
To nie są rewelacyjne kwoty. Naprawdę. Ja to przeanalizowałem dokładnie,
tu nie ma się czym chwalić. To była bieżąca działalność. Nie będę się odnosił
do innych tematów, do innych spraw bo Pan wie doskonale jaka jest sytuacja
Powiatu, w jakim stanie są drogi, brak chodników itd. Tak, że proszę spojrzeć
trochę bardziej krytycznie i na własną osobę, bo nie sztuka jest krytykować,
że starosta obiecał. Chcecie Państwo, żeby Starosta zrobił to w przeciągu
dwóch miesięcy? Teraz macie takie oczekiwania. Pani Małgosiu proszę
powiedzieć, Pani ma tutaj jakieś zarzuty. Pan Oleś miał zarzuty, że Pan
Starosta przyjechał na spotkanie wiejskie….
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Wiceprzewodnicząca przerwała i poprosiła o dyskusję na temat budżetu
i zwracając sie do posła Marka Łapińskiego powiedziała, że Pan wicestarosta
prosi o zabranie głosu.
Poseł Marek Łapiński stwierdził, że jest posłem i korzystając z ustawy
o mandacie poselskim może w każdej chwili zabrać glos. Powiedział - Proszę
o dopuszczenie mnie do dyskusji…
Wiceprzewodnicząca Rady – chciałbym w pierwszej kolejności dać
możliwość wypowiedzenia się radnym, zarządowi, widziałam, że chce Pan
zabrać głos, będzie miał Pan szansę zabrać głos.
Wicestarosta Jerzy Trela - Budżet jest, jaki jest. To, że my opiniujemy
go pozytywnie, nie znaczy, że się z nim w całości zgadzamy. Chcemy, żeby
ten budżet przyjąć w takiej formie w jakiej jest, natomiast na następnych
sesjach na pewno będą korekty budżetu. Pieniądze na ważne inwestycje
trzeba będzie gdzieś znaleźć, to nie ulega wątpliwości. Na pewno będziemy
rozpatrywać wszystkie wnioski jakie będą wpływać, ale nie da się
wszystkiego zrobić przy takim budżecie, przy takim zadłużeniu. Natomiast
Pan Starosta Adach odniósł się do dyskusji na ostatniej komisji, twierdząc, że
ja podałem informacje niezgodne z prawdą. Były dwie opinie, postanowienia
Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków dot. tamtego terenu. Jedna była
z grudnia 2012 r. i tam konserwator odmawia uzgodnienia projektu decyzji
o warunkach zabudowy planowanego zamierzenia inwestycyjnego
polegającego na budowie ośmiu budynków rodzinnych. Druga jest z 28
czerwca 2013 r. i tam pozytywnie opiniuje, ale pięć budynków i jest tam taki
zapis, że korekty wymagają gabaryty niektórych planowanych budynków.
„Budynek w południowo-wschodnej części działki powinien uzyskać rzut
prostokąta zbliżonego do kwadratu, podziemne garaże nie powinny wyrastać
ponad poziom terenu tworząc dodatkowe podniesione tarasy. Konieczna
rezygnacja z balkonów. Budynek położony w północnej części należy
planować analogicznie do budynku przy ulicy Milickiej dwukondygnacyjnie,
z niskim dachem o kącie nachylenia 20 stopni.” A wiec kto mówi prawdę?
Radny Robert Adach wtrącił - jeden …
Wicestarosta Jerzy Trela kontynuując - Proszę Państwa to jest pięć
budynków, nie osiem, i nie czterokondygnacyjne tylko tak jak mówiłem. Taki
projekt został złożony do gminy jak również był przygotowany przez Zarząd
inny projekt, żeby tam Powiat wybudował inkubator przedsiębiorczości.
Poseł na Sejm RP Pan Marek Łapiński powiedział – Szanowny Panie
Przewodniczący Zarządu. Chciałem Pana poinformować, że budowa drogi S5
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nikomu nie spadła z nieba i odszkodowania, które trafiły m.in. do Powiatu,
ale także do mieszkańców naszego Powiatu to nie są pieniądze, które spadły
komuś z nieba, to są pieniądze ciężko wywalczone w dwóch kadencjach
parlamentarnych i wszystkich tych, którzy zabiegali o budowę drogi S5.
Między innymi samorządów gminnych naszego Powiatu, tego Starostwa,
z udziałem posłów ziemi dolnośląskiej, a także moim. Także tych wszystkich,
którzy pracowali w Urzędzie Marszałkowskim w ostatnich trzech latach. To
nie są pieniądze, które komuś spadły z nieba i to, że do Powiatu
Trzebnickiego w tym do gmin i do mieszkańców Powiatu trafiło ponad 300
milionów złotych z tytułu odszkodowań to jest ciężka praca wielu ludzi.
Dzisiaj mamy przykład, jak ciężko jest wywalczyć tego typu inwestycje,
obserwując tych wszystkich samorządowców, mieszkańców gmin i powiatów
położonych po południowej części Wrocławia, czyli tym wszystkim, którzy
walczą o drogę ekspresową S8 w kierunku Kłodzka. Widzimy, że drogi
ekspresowe nie spadają z nieba, że te Powiaty, które skutecznie, w sposób
zorganizowany, w sposób wsparty przez parlamentarzystów, przedstawicieli
sejmików walczą…. Powiat Trzebnicki jest takim miejscem, gdzie dzięki
takiej pracy tą inwestycje uzyskał. Proszę się nie wyrywać do głosu tak
szybko, bo ja jeszcze nie skończyłem. Pan przerywa Panu Adachowi bardzo
niegrzecznie. W tym momencie jeszcze się odniosę do Pana wypowiedzi
odnośnie skrzyżowania w Krynicznie. Panie Przewodniczący Zarządu, Panie
Wysocki, ja oczekuję od Pana, że Pan w ciągu … myślę, że w imieniu
Platformy Obywatelskie i PSLu możemy to Panu powiedzieć, w ciągu trzech
miesięcy ogłosi przetarg na wybudowanie tego skrzyżowania,
bo dokumentacja techniczna jest gotowa. Pan dysponuje budżetem, Pan
dysponuje pieniędzmi, Pan wziął odpowiedzialność za ten Powiat i dzisiaj ja,
jako osoba zabiegająca od lat o budowę tego skrzyżowania… Skutecznie
przekonałem Starostę Adacha, który wziął odpowiedzialność za to
skrzyżowanie i przygotował dokumentację i przekonał Marszałka, żeby
partycypował w tym remoncie. Pan ma najwyżej trzy miesiące na to by
ogłosić przetarg w tej sprawie. Dłużej nie będziemy tolerowali bezczynności
w przypadku Pana ugrupowania i Pana koalicjantów, w bezczynności w nie
rozwiązaniu problemu skrzyżowania w Krynicznie. Pan już robi dwa
miesiące, Pan już wziął odpowiedzialność za ten powiat, ja … Pan nie
rozwiązał tego problemu mimo, że na bilbordach było pokazane, że ten
problem zostanie rozwiązany. Niestety jest Pan odpowiedzialny za Powiat. To
nie są tylko przywileje i chodzenie po spotkaniach i wypowiadanie się
w imieniu Powiatu, to są także obowiązki. Ta grupa, która siedzi po tej stronie
tego od Pana oczekuje i ta grupa, uważam, nie może tolerować Pana
bezczynności w tej sprawie i Pana Zarządu.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łukasz Budas - Odniosę się do tego co
Pan powiedział Panie Pośle. To co usłyszałem od Was wszystkich tutaj, to
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jest karygodne, ze względu na to, że gdyby Pan się pochylił ku budżetowi,
który przygotował poprzedni Starosta…. W dobrej kulturze jest jego
uchwalanie, więc jeżeli opozycja nie chce zagłosować bądź chce zrobić
drogę, to niech pokażą w budżecie gdzie przenieść, dzisiaj to przegłosujemy.
Jeżeli Pan tak twierdzi, że Pan wiele rzeczy zna, to na świecie pokażę Panu
takie drogi gdzie po wybudowaniu dróg szybkiego ruchu, - czy gdziekolwiek
natężenie ruchu się zmieniło. Drogi mamy wszędzie, bo nie tylko … Są
osoby ze Żmigrodu, które potrzebują drogi i musimy znaleźć na to pieniądze.
Mówiąc o pieniądzach, czy o czymś, zgadzam się z Panem z wieloma
sprawami o wywłaszczeniu, ale nie zgodzę się z tym, że Pan tutaj oczekuje.
Było cztery lata, osiem lat, czy dwanaście. Ja nie dzielę, bo Wy dzielicie
między sobą, lewa, prawa czy... Tylko żebyśmy wszyscy razem tutaj usiedli.
Bo szpital ma zadłużenie co najmniej siedem milionów złotych - jakby Pan
popatrzył w budżecie - który jest od dwóch lat nie spłacany, a powiem Panu,
że powinien być dług pokrywany co roku z pieniędzy z poprzedniego roku co
najmniej 50% , jeżeli jest wypracowany zysk. Powiat ma na to pieniądze
powinien pokrywać. Dzisiaj zostajemy z długiem Szpitala, dziś zostajemy
z wieloma długami. Powiem Panu inaczej, mamy dwa, czy trzy miesiące
poszukajmy tych pieniędzy, wszyscy razem, nie przewalajmy lewa, prawa.
W tej chwili przewalamy: lewa, prawa, bo Wy to obiecaliście, my to…. Nie,
usiądźmy do konstruktywnej rozmowy i pokażmy. Jeżeli wiecie skąd wziąć
pieniądze, to pokażcie. Jesteśmy mieszkańcami Powiatu Trzebnickiego
i robimy dla wszystkich. Nie będę tego komentował, co powiedział Starosta,
nie będę komentował, co Pan powiedział każdy inny. Jeżeli mamy na to
pieniądze…. Powiem Panu inaczej, policzyłem, że na te drogi, które są to
razem ze szpitalem potrzeba 20 milionów złotych. Niech nikt nie mówi, że
taka kwota nie jest potrzebna.
Poseł na Sejm RP Marek Łapiński –zostałem wywołany do głosu. Nie
zabierałbym głosu, gdyby Pan Starosta Wysocki mnie nie wywołał. Panie
Przewodniczący, Panie Łukaszu. Jak najbardziej, ja deklaruję swoją
współpracę. Pomożemy, tylko Wy też pomóżcie. Popatrzcie na skład
prezydium, nawet jedna osoba z opozycji nie jest w prezydium. Popatrzcie
na skład komisji, nawet komisji rewizyjnej nie chcecie oddać opozycji. Jeśli
chcecie współpracy, jesteśmy na to gotowi. Ja również. Ale minimalne
wyciągnięcie ręki z Waszej strony także by się przydało. My oferujemy taką
współpracę. Jeśli Pan Starosta Wysocki chce współpracy, jesteśmy gotowi,
ale to od Pana zależy, czy Pan będzie gotowy do tej współpracy i od Pana
zależy, czy będzie Pan chciał skorzystać z naszych kompetencji, wiedzy
i kontaktów. Niestety współodpowiedzialność wymaga podzielania się
władzą. Nie mówię o zarządzie, mówię o prezydium i o komisji rewizyjnej.
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Wiceprzewodnicząca Rady Magdalena Szymczuk - odniosę się do tego co
powiedział Pan Poseł. Panie Pośle, Pan powiedział, że Pan dzisiaj jechał tą
drogą i tam są korki. Ja powiem tak Panie Pośle, ostatnie osiem lat,
wybudowałam tutaj dom, jeżdżę tą drogą codzienne i codziennie jest tam
korek. Rozumiem, że Ci, którzy pracują na miejscu tego korka nie widzieli,
nie odczuwali. Przez osiem lat nie było nic w tej sprawie zrobione, a teraz
nagle przed wyborami powstał problem, bo ktoś obiecał, że coś z tym zrobi
i przejął zobowiązania na Powiat. Pytanie, czy to było odpowiedzialne, bo to
nie jest ... to mogło być inaczej obiecane. Przejmowanie, przy tak dużym
zadłużeniu Powiatu, kolejnych zobowiązań chyba nie było dobrym
posunięciem. Proszę nie szantażować Zarządu, że Zarząd coś zrobi przez dwa
miesiące od momentu objęcia obowiązków, gdzie tych obowiązków jest dużo,
trzeba się z nimi zapoznać, zapoznać się z tym co już zostało zrobione.
Oczekujecie Państwo, że przez dwa miesiące zostaną podjęte kluczowe ważne
decyzje, które mogą zaważyć na budżecie Powiatu, a sami przez osiem lat nie
robiliście z tym dokładnie nic.
Radna Marzanna Jurzysta-Ziętek - Pani Magdo, ten pomysł przebudowy
skrzyżowania w Krynicznie dla mnie i dla Pani jest bardzo ważny, jesteśmy
mieszkankami tej samej gminy. To nie jest tylko pomysł tych ośmiu
członków Platformy. Ale jest to też pomysł klubu Pana Marka Dlugozimy. Ja
zapraszałam tutaj Pana Burmistrza, żeby się wypowiedział w tej sprawie, bo
mnie jako radną Gminy Wisznia Mała coraz więcej osób o to pyta, bo
wszyscy stoimy w tym korku, rano i powrotem z pracy. Jest nas trzynastu
radnych i to jest nasz problem. Myśmy to obiecali wyborcom. A do Pana
Łukasza. Panie Łukaszu ja jestem jak najbardziej za współpracą i nie
wypominajmy sobie niczego, bo nie o to chodzi i tak jak Pan chciałabym
abyśmy się pochylili nad tym budżetem, a brakuje nam pieniędzy na wiele
rzeczy i bardzo się boję togo, że akceptując budżet i nie wykonując żadnych
przesunięć, gubimy szanse na to, by wybudować Schetynówki. Ja jak zawsze
podkreślam, że jestem z Gminy Wisznia Mała i bardzo zależy mi na naszych
drogach. Chodzi o to, by może dzisiaj się zastanowić, może każdy ma jakiś
pomysł, jak te pieniądze znaleźć na wkład własny.
Radny Robert Adach - chciałbym, aby dyskusję sprowadzić na tory
merytoryczne. Rzucanie kwotami z kosmosu, nie wiadomo skąd one się biorą.
Zacznę od cytatu, że osiem lat rządu PSLu i Platformy Obywatelskiej itd.
Cztery lata rządów z PiS i cztery lata rządów z PSL. Większość słusznego
zadłużenia, większość zaciągnięcia na inwestycje z tych dwudziestu paru
milionów powstała w pierwszej mojej kadencji. Czyli wtedy, kiedy
odpowiedzialność za Powiat ponosiły Prawo i Sprawiedliwość i Platforma
Obywatelska. To żeby uporządkować, żeby nie wprowadzać ludzi w błąd. To
po pierwsze. Po drugie, Powiat Trzebnicki ma zadłużenie na poziomie
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średniego poziomu zadłużenia wszystkich powiatów na Dolnym Śląsku.
Łatwo to sprawdzić na stronach RIO. Średnie zadłużenie jest na poziomie
39% i dokładne jest tyle samo. Po trzecie, chciałbym się odnieść do słów
Pana Janusza, bo trochę się znamy i mam do Ciebie żal, że nie opierając się
o cyfry, oceniasz. Wydatki inwestycyjne na drogi pierwszych dwóch
kadencjach to było około dwudziestu paru milionów. Czy wiesz jakie były
wydatki na drogi w naszej kadencji? - 74 miliony, kilkukrotnie więcej. Powiat
Trzebnicki jest liderem z pozyskiwaniu środków z NPPDL, z Funduszu
Ochrony Gruntów Leśnych. W tym roku jest szansa na dotację na cztery
Schetynówki i na wkład własny potrzebne będzie około 6 milionów. Nie
wiem skąd się bierze suma 20 milionów. Na komisji tłumaczyłem skąd wziąć
na dofinansowanie. Wiemy, że gdyby Gmina Trzebnica czyli w tym wypadku
Pan Marek Długozima, który bierze odpowiedzialność za rządzenie
Powiatem, zmienił zgodnie z sugestią Powiatu plan zagospodarowania
przestrzennego na ulicy Milickiej/Piwnicznej to ten grunt można sprzedać
za co najmniej 3 miliony złotych. Co do tego jesteśmy zgodni. Zostaje drugie
3 miliony, które można pokryć ze sprzedaży gruntu w Rościsławicach i być
może, jeśli będzie trzeba, wyemitować obligacje na poziomie 600; 800, może
miliona złotych. Dlaczego? Bo to jest ostatni rok programów i ostatnia szansa
na pozyskanie tak dużych pieniędzy. Panie Przewodniczący Zarządu, proszę
uwierzyć, to nie jest tak, że te pieniądze spadły jak ślepej kurze ziarno, jak
Pan mówi. To nie są pieniądze za wywłaszczenia, jak Pan pomylił
merytorycznie. To są pieniądze, które otrzymaliśmy wyniku dobrze
napisanych wniosków. Ja nie chcę z Wami się kłócić. To nie jest tak jak tam
ktoś mówił, że my chcemy gdzieś tam w dalekiej przyszłości może sięgnąć
po te pieniądze, tylko przypominam, że my musimy już w lutym ogłaszać
przetargi na te drogi. Czy będziemy udawać, bo tutaj słyszę, że Wy nie
do końca chcecie te drogi budować. Ja jestem przekonany, że w tym roku
powinniśmy wybudować, ponieważ żadnego lepszego i większego
dofinansowania do dróg nie dostaniemy.
Radny Damian Sułkowski – startując w wyborach do Powiatu, każdy z nas
dobrze sobie zdawał sprawę, jakie problemy ma Powiat, na co potrzebne są
pieniądze, jakie są przewidziane inwestycje, czy skrzyżowanie w Krynicznie,
czy Schetynówki, czy najważniejszy finansowy problem jaki ma Powiat,
problem szpitala, o którym kolega wspomniał i który ma nie siedem tylko
dwadzieścia siedem milionów długów. Ja pytam, dlaczego nie rozmawiamy
w tym kierunku, dlaczego Państwo żadnych zmian nie przygotowują do
budżetu. Ja nie chcę słyszeć przez następny, bieżący rok, że jest źle bo to jest
budżet Adacha. Nie po to tu jesteśmy. Co było pytanie do Zarządu, to niech
Pan Adach odpowie. Tak nie powinno być. My bierzemy odpowiedzialność
i Wy bierzecie odpowiedzialność. Budżet można dokładnie przejrzeć,
przeanalizować i pieniądze znaleźć i dać propozycje zmian.
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Starosta Waldemar Wysocki – matematyki nie da się oszukać Panie Pośle
i Pan doskonale o tym wie. Proszę się skupić, bo zaraz przedstawię cyfry,
i będziecie Państwo mieli wszystko jasne. Jeżeli chodzi o zadłużenie Powiatu
na 2006 rok, kiedy radny Adach objął stanowisko starosty to wynosiło 385
tys. złotych. Po ośmioletnich rządach Powiat jest zadłużony na 28 milionów.
Idąc filozofią, którą szedł tamten Zarząd moglibyśmy zadłużyć się na cztery
lata, 28 na dwa to jest 14 milionów i przebudowywać skrzyżowanie na
krajowej piątce, której właścicielem jest Główna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad. Liczby - gdybyśmy do tych 28 milionów dodali te nasze
14 milionów to byłoby to na koniec naszej kadencji byłoby 42 miliony. Idąc
tą filozofią, takie byłoby zadłużenie Powiatu. Szpital jest zadłużony na 27
milionów. Nie spierajmy się, ja przyjmuję deklaracje Pana Posła, który złożył
deklarację do współpracy. Idziemy z Państwem na współpracę, bo chcemy,
aby ten Powiat się rozwijał, chcemy aby Powiat służył mieszkańcom, chcemy
abyśmy wszyscy byli zadowoleni. Przyjmuję to jako dobrą monetę, Panie
Pośle. Nie będę polemizował z Panem, bo Pan ma większe możliwości niż
Zarząd, jeżeli chodzi o przebudowę tego skrzyżowania w Krynicznie, ale
zostawmy to, idźmy na współpracę, jestem otwarty przyjmuję tę deklarację
i taką deklarację składa Zarząd.
Sławomir Błażewski – ja nie byłem powiatowym radnym poprzedniej
kadencji, ale pewne zobowiązania są i ciągłość powinna być zachowana.
W 2013 roku został uchwalony projekt polepszenie parametrów technicznych
dróg powiatowych, w którym były wpisane do realizacji konkretne zadania.
Jako burmistrz też byłem zainteresowany tym programem, też go miałem
i analizowałem. I ta Schetynówka, o której mówimy jest też w tym programie
do zrealizowania. Jeżeli ktoś planuje realizację i nie zrealizował w pełni tego
programu to powinien zabezpieczyć środki w budżecie na rok 2015
do realizacji, żeby zrealizować ten program, który był na rok 2013 i 2014.
Proszę Państwa, nie mówilibyśmy tu o wkładzie własnym gdyby szła
polityka, którą usłyszałem od Pana Adacha na komisji, że budujemy przede
wszystkim … W roku 2014 zostało zrealizowane 23 inwestycje, z czego 6
inwestycji jest z udziałem środków zewnętrznych, ze Schetynówek i z …
Trzy na trzy. 10 milionów to kwota wydatki, 7 milionów to są zaangażowane
środki do inwestycji tylko z budżetu Powiatu, bez udziału środków
zewnętrznych. Jakie proporcje? Może te 7 milionów trzeba było zostawić
na wkłady udziałów do Schetynówek, które składaliśmy.
Wiceprzewodniczący Rady Łukasz Budas- jeżeli wracamy do cyfr. Każdy z
nas ma możliwość zgłoszenia zamian w budżecie. Powiem Panu, ja zagłosuję
za dobrymi pomysłami ale należy powiedzieć, że w 2015r i w 2016,17 i18
będziemy spłacali zobowiązania z przebudowy dróg, na które wzięliśmy
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5 milionów dwieście. Przez cztery lata. Dzisiaj możemy to samo zrobić, że
zadłużymy następną radę, obojętnie kto będzie rządził, możemy tak zrobić do
2030 roku spłacać. Możemy wszystko zrobić. Czy jest sens i czy nas na to
stać i czy będziemy mieli na pokrycie tego. Zresztą Pan Wicestarosta
powiedział, że... przepraszam, Janusz to powiedział, że starostwo jest innym
tworem niż gmina. Gmina ma nieruchomości do sprzedania i na pokrycie,
starostwo czegoś takiego nie ma żeby pokryć te pieniądze. Drogi, które
robione były na koniec 2014 roku pokrywamy je do 2017 roku. To jest
5 milionów złotych. My to samo możemy zrobić, zaciągnąć kredyty,
zobowiązania, akcje wyemitować i zadłużyć następne rady.
Robert Adach wtrącił- ale mówimy o wkładzie własnym na Schetynówki.
Łukasz Budas- ale musimy mieć wkład własny i Pan doskonale wie, że jeżeli
Schetynówka kosztuje 10 milionów, to my musimy mieć 5 milionów wkładu
własnego, to musimy pokryć, czyli albo obligacje uruchomić albo pokryć
nieruchomościami. Zgodzę się z Panem, że za 3, 4 miliony możemy sprzedać
działkę w Trzebnicy ale za 2 miliony nie sprzedamy nigdy tej działki
w Rościsławicach. Trzeba patrzeć realnie. Jeżeli ja się pytam, starego
Zarządu, czy jest wycena Rościsławic, bo dlaczego jest wpisana tylko cena
500 tys z Rościsławic, bo ja wpisując do budżetu u siebie wiem, że taką
wartość nominalną mam, a my wpisujemy 500 tys., a tutaj mówimy o
3 milionach i nie wiadomo, czy to będzie hektar do sprzedania, czy półtora,
czy 3 hektary. Więc nie mówmy, że my to sprzedamy za 3 miliony złotych.
Bo może sprzedamy za 500, a może trzeba będzie oddać za złotówkę, żeby to
ktoś wyremontował, bo Powiatu nie stać też na remont tego pałacu
w Rościsławicach. A gdzie są pieniądze na bieżące wydatki. Na każdą
Schetynówke potrzebujemy wkładu własnego i to jest 50% i to jest co
najmniej 6 milionów.
Marzanna Jurzysta-Ziętek - mam taką propozycję, już to zgłaszałam.
Chciałabym w imieniu wszystkich radnych prosić Pana Rubaszewskiego,
przewodniczącego Komisji Budżetowej, abyśmy wystąpili pisemnie do Pana
Burmistrza Długozimy w sprawie tej działki w Trzebnicy, byśmy mieli jakieś
stanowisko, czy możemy ją sprzedać wtedy wiedzielibyśmy jaki jest możliwy
nasz wkład finansowy.
Radny Janusz Szydłowski
- Szanowni Państwo, przejmując Powiat
zdawaliśmy sobie sprawę z tego, mówiąc kolokwialnie, że będziemy pod
obstrzałem. Zapoznałem się z budżetem dokładnie i Panie Robercie, Pan
przygotowując ten budżet nie wziął tego pod uwagę, bo nie wziął Pan tego
pod uwagę. Pan mówi, że my powinniśmy tam wrzucać te pieniądze, my
powinniśmy to wszystko przygotowywać, że jest ostatni rok itd. Ale powiem
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Panu tak, Pan się liczył z tym, że może Pan wygrać te wybory, prawda? Czy
nie, czy liczył się Pan z tym, że Pan przegra. Jeżeli Pan się liczył z tym, że
Pan wygra, to Pan przygotował ten budżet pod siebie. Bo to Pan był
odpowiedzialny za realizację tego budżetu i myślę, że te pieniądze na
te Schetynówki powinny być już wczesnej wpisane do budżetu i tu już
powinna być reakcja starego Zarządu, który powinien zaplanować to
wszystko, powinien wiedzieć skąd pieniądze pozyskać. Bo taka jest prawda.
Ja gdybym był na Pana miejscu, to w ten sposób bym postawił sprawę. Jasno
bym postawił sprawę: wiem, że są takie problemy, wiem że są pieniądze,
które trzeba pozyskać, pozyskuję albo wypuszczam obligacje, no nie ma innej
możliwości. Pan wie, doskonale, Pan wie jaka jest sytuacja finansowa
Powiatu i to mówienie, że Powiat jest teraz w takiej dobrej kondycji
finansowej, to nie jest prawda. To nie jest prawda, bo tak jak powiedziałem
wcześniej, jak powtórzył Łukasz, to nie jest taka sytuacja prosta. My nie
mamy majątku, my nie mamy na pokrycie tego. Pan wie doskonale o tym.
Radny Robert Adach – to jest takie utrwalanie nieprawdy. Jeszcze raz proszę
nie utrwalać tej nieprawdy. Po pierwsze lista rankingowa została podpisana
przez Ministra po wysłaniu projektu budżetu, czyli Powiat Trzebnicki nie
miał takiej wiedzy, na które Schetynówki dostanie dofinansowanie, a na które
nie dostanie. W tym przypadku, tak jak powiedziałem, staliśmy się ofiarą
sukcesu bo dostaliśmy dofinansowanie na cztery drogi, albo dostaniemy, bo
tam jest jedna na rezerwowej liście. Ja nie chcę z Wami się boksować, bo to
nie jest moja idea, moja idea jest taka żeby zrobić te … Inaczej, jeśli ktoś
Wam w domu daje za darmo pieniądze na zakup samochodu, albo na budowę
domu, to nie weźmiecie kredytu? Przecież to będzie karygodne, jeśli my z tej
dotacji nie skorzystamy. Ja nie chce się z Wami boksować, nie chcę
rozkruszać tego problemu. Wskazałem Wam na komisji możliwości
finansowania. Czyli, to co Pani Marzanna powiedziała, zmiana planu
zagospodarowania przestrzennego na ulicy Piwnicznej, i to co Łukasz
powiedział. Jeśli Łukasz mówi 3 miliony, tak, to brakuje nam dwa miliony.
Jeśli Rościsławice nie za dwa miliony, to może za milion. Tutaj, wszystkie
pieniądze wpisywane w budżet Powiatu są w jakimś sensie wirtualne, bo my
musimy wpisać po stronie przychodów, dochód ze sprzedaży mienia i wtedy
możemy ogłosić przetarg. Czy my zrealizujemy? Będziemy się starać. Mam
nadzieję, że tutaj komitet wyborczy Pana Długozimy nie będzie robił na
złość Powiatowi, tylko …. Tym bardziej, że najdroższa Schetynówka dotyczy
Gminy Trzebnica. Inne pytanie do Zarządu. Skoro nie chcecie budować, to
której drogi nie chcecie budować? A jak chcecie, to musicie znaleźć te
pieniądze w budżecie i nie mówić, że się nie da, że to, że tamto. Musicie
znaleźć. Ja Wam naprawdę, bez bicia piany, jak przyjaciel przyjacielowi
podpowiadam, skąd wziąć, mimo tego, że to nie jest to rola opozycji.
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Ściągnijmy politykę z tej dyskusji na temat Schetynówek, bo ktoś nam daje
za darmo 50% pieniędzy. Takiej dotacji nikt nam więcej nie da.
Wicestarosta Jerzy Trela – nikt z nas nie powiedział, że my nie chcemy
remontować tego skrzyżowania. Ten budżet trzeba przyjąć i nanieść korekty.
W tej chwili trudno powiedzieć ile nam się uda zaoszczędzić pieniędzy, cały
czas badamy budżet, szukamy gdzie można zaoszczędzić. Natomiast sprawy
sprzedaży, czy obligacji, to są sprawy, które też trzeba będzie podjąć
w najbliższym czasie. My się nie wycofujemy. To nie sztuka powiedzieć ….
Bo nikt nie powie, że sprzedamy za tyle, czy za tyle, czy zaoszczędzimy 5 czy
10 tysięcy. Budżet trzeba przyjąć jaki jest, bo nie ma innego wyjścia,
a w najbliższym czasie będą korekty budżetu i Zarząd przedstawi propozycje.
Tak samo czekamy na propozycje Państwa, bo Powiat jest nas wszystkich ale
musimy wszyscy zrozumieć, że Powiat nie jest dodatkową gminą. To nie jest
tak, że mamy swój teren, mamy gdzie wydawać pieniądze na koncerty,
na plakaty. To jest Powiat, to trzeba zrozumieć, że nie jest dodatkową gminą.
Powiat ma łączyć wszystkie gminy, a nie stać z boku i my jesteśmy ważniejsi
od wszystkich gmin. Nie. Dlatego stawiane nas pod murem, że mamy tylko
dwa miesiące, bo jak nie to nas ktoś rozstrzela… Nie tędy droga. Państwo
pracuje w różnych gminach, też obiecywaliście różne rzeczy, też …
Spróbujmy to zrealizować. Na pewno nie uda się nam zrealizować tego
w 100% bo nie ma na to środków. Ale spróbujmy, nie oskarżajmy się
wzajemnie, siądźmy do stołu, rozmawiajmy. Niech każdy coś zaproponuje. Ja
nie oskarżam, jestem daleki od tego, ja mogę rozmawiać merytorycznie. Nie
opowiadanie bajek, ani jakiś teorii spiskowych. Rozmawiajmy merytorycznie.
Jest sprawa, siadajmy i rozmawiajmy to nie musi być cała rada, to mogą być
grupy. Jeden się zna na jednych sprawach, inny się zna na innych sprawach.
Wiceprzewodnicząca Rady zapytała, czy są inne pytania.
Radna Małgorzata Matusiak – chciałabym złożyć wniosek formalny
o pięciominutową przerwę, dziesięciominutową - poprawiła się.
Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek radnej- kto jest
za dziesięciominutowa przerwą w tej chwili?
Głosy:

-za
-przeciw

10
10

Poseł Marek Łapiński zabrał głos i stwierdził - wniosek klubu o ogłoszenie
przerwy jest przywilejem, tak to jest stosowane.

17

Członek Zarządu Daniel Buczak – musimy trzymać się zapisów statutowych,
a w Statucie jest napisane, że decyzje o przerwie podejmuje Rada, nie
przewodniczący, nie klub radnych, tylko rada.
Radna Małgorzata Matusiak –Szanowni Państwo, to idźmy na kompromis, to
pięciominutową.
Na sali obrad mówią jednocześnie, panuje szum.
Wiceprzewodnicząca Rady- proszę Państwa wniosek został przegłosowany,
nie został rozstrzygnięty, musimy dojść do jakiegoś kompromisu …
Radna Małgorzata Matusiak- mieliśmy współpracować, nie wyrażacie zgody
na pięciominutową przerwę?
Wiceprzewodnicząca Rady- oczywiście, tak Pani Małgosiu, ale jest to ostatni
punkt przy budżecie, jest to tylko kwestia głosowania.
Na sali obrad mówią jednocześnie, panuje szum.
Radna Małgorzata Matusiak przekrzykując mówiących, dwa razy powtórzyła
- Pani Przewodnicząca, proszę o pięciominutowa przerwę.
Wiceprzewodnicząca Rady- proszę Państwa ze względów formalnych
musimy to przegłosować, czy ktoś jest za pięciominutową przerwą,
przegłosujmy to jeszcze raz.
Z sali - było głosowane.
Wiceprzewodnicząca Rady- to przewodnicząca prowadzi obrady, pozwólcie
mi prowadzić obrady. Kto jest za ogłoszeniem pięciominutowej przerwy.
Głosy:

-za
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Wiceprzewodnicząca Rady- ogłaszam pięciominutową przerwę.
Przerwa od godz. 10.20 do godz. 10.30.
Po przerwie Wiceprzewodnicząca Rady przystąpiła do przeprowadzenia
głosowania nad uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Trzebnickiego na 2015 rok. Dodała, że do projektu uchwały wprowadzone są
drobne poprawki i głosownie jest z poprawkami. Radni otrzymali poprawki.
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Głosy:

-za
-przeciw

10
10

Wiceprzewodnicząca Rady Magdalena Szymczuk ogłosiła – uchwala nie
została przyjęta.
I po krótkiej konsultacji z radcą prawnym i skarbnikiem powiedziała w związku z tym, że nie została przyjęta uchwała budżetowa, dlatego nie
możemy głosować nad punktem szóstym porządku obrad i przechodzimy
do punktu siódmego. Nie można głosować nad punktem szóstym bez podjęcia
uchwały w punkcie piątym.
Ad. 7
Interpelacje i zapytania radnych.
Wiceprzewodnicząca Rady Magdalena Szymczuk -otwieram dyskusję.
Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Łukasz Budas - dziwi mnie Panie
Robercie to, co Wy tutaj teraz zrobiliście. Ja nie należę do żadnej opcji
politycznej, ale tutaj wkrada się Pana walka o Powiat. Tym momentem
hamuje Pan wiele inwestycji. Zabezpiecza Pan własne Ego, które jest
ważniejsze od wszystkich mieszkańców Powiatu Trzebnickiego. Dość mocno
z Panem polemizowałem na komisjach i pokazywałem wiele błędów. Nie
chciałem wytykać coraz większych. Dla mnie i dla wielu mieszkańców
najważniejszy jest szpital i nie tylko drogi, które są przejmowane. Choćby
skrzyżowanie w Krynicznie, które tak naprawdę jest własnym zadaniem
Zarządu Dróg Krajowych, a nie Starostwa Powiatowego w Trzebnicy.
Wolałbym pokryć stratę Szpitala, czy przeznaczyć na coś innego. Dziwi mnie
to, że Wy jako klub Platformy Obywatelskiej i PSL przedkładacie własne
partykularne interesy nad dobro mieszkańców Powiatu Trzebnickiego. Nie
martwicie się o pracowników pracujących w Powiecie. Nie została podjęta
uchwała budżetowa. Dzisiaj Pan Panie Starosto z wieloma osobami
z własnego klubu … Powinien Pan być przygotowany i pokazać, gdzie klub
Marka Długozimy i PiS powinni znaleźć pieniądze. Pan nie był dzisiaj
przygotowany na sesję. Pan prowadzi demagogię z klubem. Dzisiaj to mogę
powiedzieć szczerze i otwarcie, patrząc na to co się tutaj na tej sali zrobiło.
Na sali rozległy się oklaski.
Wiceprzewodnicząca Rady Magdalena Szymczuk – pozwolę sobie zabrać
głos. Jestem bardzo zaskoczona taką decyzją klubu Platformy, ze względu na
to, że na komisjach przyjęliście Państwo budżet jednogłośnie.
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Radny Robert Adach – Pani Przewodnicząca, Panie Łukaszu przyszliśmy
tutaj z dobrą chęcią żeby ten budżet poprzeć ale w wyniku tej całej dyskusji,
tego co Państwo przedstawiliście, choćby takiego tonu sarkastycznego,
pouczania, a także naszym zdaniem braku woli do współpracy w kontekście
determinacji… Ta determinacja przypominam dotyczy realizacji inwestycji
Powiatowych, tu mówię o inwestycjach z NPPDL i skrzyżowania
w Krynicznie. Państwo nie wykazaliście ani odrobiny dobrej chęci, co
wyszło nawet przy głosowaniu nad przerwą, że nie chcieliście udzielić nam
przerwy, żebyśmy porozmawiali o budżecie. Taka buta władzy. Jesteśmy
oczywiście otwarci na dyskusję o budżecie ale nie na pouczanie
i krytykowanie, tylko na porozumieniu się, na porozmawianiu o inwestycjach.
Państwo pokazaliście, że Wy chcecie nas pouczać, krytykować, wprowadzać
do narożnika. Przypominam, że o głosowaniu nad prezydium, nie ma nas w
prezydium. Chcieliście nas zmarginalizować, a przecież my nie jesteśmy
opozycją, która chce walczyć, chcemy wspólnie podejmować decyzje. Nie
uprawiać demagogii i opowiadać o różnych takich rzeczach jak Wy
wypowiadacie. Nie zgadzamy się na to żeby Zarząd nie miał koncepcji
realizacji inwestycji, albo na to żeby mówić, że te inwestycje nie będą
zrealizowane ze względu na poprzedni Zarząd. Na takie postawienie sprawy
się nie zgadzamy, czekamy na Państwa propozycje w zakresie budżetu
i w zakresie realizacji tych inwestycji. Możemy spotkać się i wspólnie
poszukać tych pieniędzy, ale w kontekście rozmowy, a nie walki.
Starosta Waldemar Wysocki – Szanowni Państwo, Panie Pośle, Pan usłyszał
15 min temu o współpracy, Pan przyjął tą współpracę i co Pan z tą
współpracą zrobił. Budżet jest Wasz…
Z sali - nasz wszystkich..
Starosta Waldemar Wysocki – tak, budżet jest nas wszystkich. Budżet został
przygotowany przez poprzedni Zarząd. Nie nanieśliśmy ani jednej poprawki
do tego budżetu. Jeżeli chodzi o inwestycje, to Starosta Trela mówił, tak te
drogi będą robione tylko trzeba znaleźć środki. Ja zrobiłem ukłon w Waszą
stronę, Wyście tego ukłonu nie przyjęli, bierzecie pełną odpowiedzialność za
to bo budżet jest nasz ale został skonstruowany przez Platformę Obywatelską
i dziwi mnie to, że to co zapisaliście w budżecie, to co chcieliście zrobić
w 2015 roku, raptem w sekund pięć, nie zgodziliście się z własnymi zapisami.
Członek Zarządu Daniel Buczak – pozwolę sobie na pewną analogię z uwagi
na to, że jestem nie tylko radnym powiatowym ale też zatrudniony jestem
w Gminie Trzebnica i obserwuję scenę polityczną od dłuższego czasu.
Obserwuję
pewną analogię zachowania radnych, głównie Platformy
Obywatelskiej tego co zauważyłem tutaj, do zachowania Radnych Platformy
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Obywatelskiej w ostatniej Radzie Miejskiej w Trzebnicy, przez ostatnie
cztery lata. Również radni Platformy Obywatelskiej będąc w opozycji
koncentrowali swoją działalność na tym, starali się władzy zaszkodzić, starali
się zrobić tak, żeby władza miała pod górkę. Dzisiaj widziałem takie samo
zachowanie. Chciałbym, żeby Państwo mieli na uwadze to, jak takie
zachowanie skończyło się Trzebnicy. Otóż Platforma Obywatelska w Radzie
Miejskiej w Trzebnicy osiągnęła w tych wyborach historyczny wynik, nie
wprowadzając kompletnie żadnego radnego.
Poseł Marek Łapiński – korzystając z uprawnienia poselskiego chciałbym
zabrać głos w tym momencie. Zostałem wywołany przez Starostę. Panie
Starosto ręka wyciągnięta przez PO i PSL w stosunku do Państwa koalicji jest
ciągle aktualna. Ja pokazałem na tej sesji, że jesteśmy otwarci i przez
aklamacje przyjmować Państwa propozycje. Natomiast żeby ta ręka była
uściśnięta musi być podjęta przez Pana w postaci: współudział
w podejmowaniu decyzji w komisjach, przez przewodniczących komisji,
którzy będą mieć wpływ na ten budżet, przez prezydium rady, przez
koordynację inwestycji strony koalicyjnej ze stroną opozycyjną. Danielowi
Buczakowi przypomnę, że wybory do Powiatu wygrała Platforma
Obywatelska, że Wybory do Powiatu zakończyły się podpisaniem umowy
koalicyjnej z PSL. Jeden radny zmienił swoje ugrupowanie z PSL na Państwa
stronę i tylko, i wyłącznie dlatego, że wcześniej podpisując umowę,
w ostatniej chwili zmienił swój wybór, Państwo macie w tej chwili
większość, jednak ta większość jest chwiejna, tej większości nie potraficie
utrzymać i rządzić, mówiąc wprost. Więc ręka wyciągnięta przez opozycję do
Pana, Panie Starosto i Pana koalicji, podzielenia się władzą w radzie, jest
ciągle do Pana wyciągnięta. Rada jest trudna, podział arytmetyczny jest
bardzo trudny, do takich sytuacji może dochodzić bardzo często, nie ze
względu na to, że ktoś ma złą wolę, tylko, że takie są koleje ludzkie. Ktoś nie
przyjedzie, ktoś zachoruje, tak się będzie działo. Nie może to być tylko
werbalnie, ale także w postaci decyzji.
Radny Robert Adach – ja oczekuję takiej dyskusji Panie Danielu ... nie, że
Pan wygłosi znowu jakiś polityczny laborat i ogłosi w swojej gazecie, że
opozycja jest zła, bo przypominam, że za publiczne pieniądze uprawialiście
krytykę opozycji od wielu lat, że Pan Przewodniczący Rady Gminy nie
zwoływał sesji na wniosek opozycji. To nie są standardy demokratyczne. Ja
oczekuje takiej dyskusji, że usiądziecie i powiecie, tak, mamy cztery
Schtynówki, w sumie to będzie kosztowało ok. 5,5 miliona, Wy pójdziecie do
Marka Długozimy o zmianę planów, zrobimy podział gruntów
w Rościsławicach i realizujemy te inwestycje. Takiej dyskusji oczekuję,
a nie, że Zarząd mówi może zrobimy, a może nie, a może w przyszłości, a nie
zrobimy bo Wy źle rządziliście. Większość jest tak chwiejna, że musicie
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z nami rozmawiać językiem pokoju, a nie nienawiści, jak widzę w tym
artykule. W tym kontekście do Was wyciągamy rękę. Pokazujemy w jaki
sposób budować przyszłość Powiatu i będziemy Wam w tym pomagać ale nie
metodą kija, nie metodą alienacji opozycji, nie metodą zwolnień
podwładnych, nie metodą zastraszania ludzi. Nie tędy droga. Wszystko
można odkręcić, wszystko można uchwalić na nowo, ale trzeba rozmawiać.
Trzeba mieć w nas partnera, a nie wroga.
Wiceprzewodnicząca Rady Magdalena Szymczuk – mówicie Państwo
o współpracy, mówicie jak to się dobrze zachowujecie. Ja przypomnę jak
wyglądały wybory na Starostę i do wszystkich organów w radzie. Państwo
wyszliście z sesji i nie daliście nawet szansy na to żebyście Państwo mogli
zasiąść w prezydium. Po prostu Was na sesji nie było. Proszę o tym nie
zapomnieć, bo przedstawiane nas jako tych, którzy Państwa szykanują, jest
nieprawdą. Państwo zachowaliście się niezgodnie z etyką radnego, po prostu
wyszliście z sesji, więc nie mieliście nawet szansy złożyć propozycji to tego
by np. zasiąść w prezydium jako wiceprzewodniczący rady.
Wicestarosta Jerzy Trela –proponuję przerwę w obradach 20 min, żeby
emocje opadły.
Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek - kto jest
za dwudziestominutową przerwą w tej chwili?
Głosy:

-za
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Przerwa – od godz.10.50 do 11.25.
Po przerwie.
Na sali obecnych 20 radnych.
Wiceprzewodnicząca Rady – przechodzimy do punktu ósmego porządku.
Ad. 8
Wnioski i oświadczenia radnych.
Wiceprzewodnicząca Rady – wpłynął wniosek Zarządu Powiatu
Trzebnickiego o zwołanie sesji nadzwyczajnej dnia 30 stycznia 2015 roku,
dzisiaj o godz. 14.00, tutaj w tej w sali.
Proponowany porządek obrad :
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Trzebnickiego
na 2015 rok.
g) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
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h) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów,
i) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
j) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii
Komisji Budżetu i Finansów oraz opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej i zgłoszenie przez Zarząd ewentualnych
autopoprawek do projektu uchwały,
k) dyskusja:
- dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
- dyskusja nad zgłoszonymi wnioskami,
- głosowanie poszczególnych wniosków,
l) głosowanie nad ostatecznym projektem uchwały budżetowej.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Trzebnickiego na lata 2015 – 2026.
W związku z powyższym zwołuję sesję nadzwyczajną na dzień dzisiejszy
na godz. 14.00 i ….
„Zamykam obrady V sesji Rady Powiatu Trzebnickiego" ogłosiła
o godz.11.30 Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Szymczuk.
Po zamknięciu sesji Wiceprzewodnicząca Rady oświadczyła, że nieobecny
na sali obrad Jan Hurkot został poinformowany o zwołaniu sesji
nadzwyczajnej.
Protokołowała:
Barbara Czternastek
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