P R O T O K Ó Ł Nr VI/2015
z VI sesji V kadencji Rady Powiatu Trzebnickiego odbytej w dniu 30
stycznia 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa w Trzebnicy przy
ul. Leśnej 1.
O godz. 14.00 Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Trzebnickiego, Magdalena
Szymczuk otworzyła obrady sesji. Przywitała gości i radnych.
Kworum zachowane – obecni wszyscy radni.
(Lista obecności w załączeniu)
Wiceprzewodnicząca Rady powiedziała, że jest to sesja nadzwyczajna
zwołana na wniosek Zarządu Powiatu Trzebnickiego. (Wniosek w załączeniu)
Odczytała porządek obrad zaproponowany przez wnioskodawcę:
1. 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.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Trzebnickiego na lata 2015 – 2026.
Zapytała, kto jest za przyjęciem porządku obrad.
Przyjęto jednogłośnie.
Przystąpiono do realizacji porządku obrad.
Ad. 1
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Trzebnickiego na
2015 rok.
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Przedstawienie projektu uchwały budżetowej.
Wiceprzewodnicząca Rady Poprosiła Panią Skarbnik Grażynę CyganWołyńczyc o omówienie projektu budżetu na 2015 rok.
Radny Damian Sułkowski zgłosił wniosek formalny, aby Pani Skarbnik nie
omawiała projektu budżetu po raz drugi, chyba, że Zarząd proponuje jakieś
zmiany. (Projekt budżetu był omówiony na V sesji, która miała miejsce w tym
samym dniu o godz. 9.00 – dopisek protokołującej.)
Starosta Waldemar Wysocki zabrał głos i oświadczył, że Zarząd podtrzymuje
swoje stanowisko i nie proponuje żadnych zmian z projekcie budżetu.
Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek radnego, aby
nie omawiać projektu budżetu.
Wniosek przyjęto jednogłośnie.
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 opinia jest pozytywna.
Udzielono głosu Pani Skarbnik, która wyjaśniła, że RIO zwróciła w opinii
uwagę, że stopka gdzie powoływane są przepisy nie musi być aż tak
rozbudowana, że wystarczą tylko przepisy kompetencyjne. Dlatego
poprawiono stopkę i radni otrzymali poprawioną pierwszą stronę projektu
uchwały.
Nikt więcej nie zgłosił uwag i Wiceprzewodnicząca Rady powiedziała, że
rozumie, że uwag nie ma.
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
po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej nie wnosi
żadnych uwag. Do opinii Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Powiatu
także nie wnosi uwag.
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Wiceprzewodnicząca Rady
oznajmiła, że w takim razie przechodzimy
do kolejnego punktu i otworzyła dyskusję.
Dyskusja.
Jako pierwszy głos zabrał radny Robert Adach i zgłosił wniosek o poprawkę
budżetu i wpisanie dróg do Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych (NPPDL).Mówił - po analizie wyszło mi, że po stronie wydatków,
żeby zrealizować wszystkie zadania czterech projektów potrzebne jest 9,8
miliona, przy urealnieniu kosztów tych schetynówek po przetargach. Czyli, ta
droga na Sułów, szacuję, że będzie nas kosztowała ok. 6 milionów zł. Droga
na Powidzko, to wydatki rzędu 2 milionów zł. To są te dwa zadania, które
mielibyśmy realizować jako własne zadanie Powiatu. Inne schetynówki
musielibyśmy realizować jako dotacje, bo na te schetynówki pieniądze
pozyskały gminy. I tak, należałoby udzielić dotacji Gminie Prusice 1,5
miliona na realizacje drogi Prusice-Kaszyce. 300 tys dla Gminy Wisznia Mała
na drogę do Szymanowa. Po stronie przychodów/dochodów możemy zapisać.
Tak sobie to szybko i realnie zapisałem: ze sprzedaży gruntu przy ulicy
Piwnicznej-Milickiej w wys. 3 milionów złotych. 1,5 miliona zł za sprzedaż
gruntów, być może pałacu w Rościsławicach, to jest tak naprawdę ostrożnie i
bardzo nisko wyceniane. Oprócz tego 3 miliony dotacji z NPPDL na drogę
Sułów i 1 milion dotacji na drogę w kierunku Powidzka. W sumie to nam daje
przychód/dochód na poziomie 8,5 miliona. Deficyt w granicach 900 tys,
proponuję, aby na razie zapisać w obligacjach ale też z doświadczenia wiem,
jako starosta, że w przeciągu roku z różnych źródeł i z oszczędności
powinniśmy te 900 tys znaleźć. Jeśli nie, to wspomożemy się kredytem.
Apeluję do Państwa dlatego, że już na początku marca trzeba będzie podpisać
umowę z Wojewodą i na początku marca trzeba będzie mieć te pieniądze w
budżecie zabezpieczone. Jeśli nie będziemy mieli to…. Jeśli dzisiaj
zapiszemy te wydatki to będziemy mogli już jutro ogłosić przetargi
i do marca, czyli do dania podpisania umowy mieć realne pieniądze
z przetargów i albo rozstrzygnąć te przetargi albo też mamy taką możliwość,
żeby te drogę na Sułów…. zmniejszyć ten przedmiot, bo tam przewidziałem
pas rowerowy z Trzebnicy do Szczytkowic. Bądź też poprosić…. bo po
stronie dochodów jeszcze nie wymieniłem tego co nam zaproponowały
gminy, a Gmina Żmigród nam zaproponowała 10 tys. Firma Tarczyński
podpisała z nami umowę na 40 tys na dotację. Oprócz tego
z zadania, które realizuje Gmina Prusice - Gmina Prusice podpisała z nami
umowę na 1 milion zł., tyle zabezpieczą w swoim budżecie na realizację tego
zadania. Prośba do Zarządu, czy do radnych, żeby uwzględnić te zmiany
w budżecie. Są to realne zmiany, które zagwarantują realizację tego
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olbrzymiego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, które mamy szanse
w tym roku zrealizować.
Wiceprzewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś z Zarządu chce zabrać głos?
Głos zabrał Wicestarosta Jerzy Trela i zapytał obecnego na sali obrad
naczelnika wydziału Nieruchomości Pana Macieja Zaleskiego, czy jest
możliwość sprzedania tym roku Rościsławic jak i gruntu w Trzebnicy, gdzie
nie ma jeszcze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Naczelnik Maciej Zaleski powiedział , że taki proces trwa około roku i jest
to mało realne. Jeżeli chodzi o Rościsławice to obecnie jest robiony podział
geodezyjny. Po podziale geodezyjnym i pozytywnej opinii konserwatora
zabytków – bo jest wstępna opinia – trzeba wycenić i ogłosić przetarg.
Możemy nie zdążyć- zakończył.
Wicestarosta Jerzy Trela powiedział - tak jak mówiłem na poprzedniej sesji
Zarząd jest za tym by drogi te wybudować. Nie mówimy, że ich nie
wybudujemy. Na najbliższej sesji, myślę że w lutym, przedstawimy
propozycje w budżecie Take, które umożliwią wybudowanie tych dróg.
Dzisiaj prośba. Przyjmijmy ten budżet taki jaki jest, natomiast w połowie
lutego będzie sesja, gdzie zaproponujemy zmiany do budżetu
z uwzględnieniem tych wszystkich dróg, bo tak jak było mówione szkoda by
było by te pieniądze przepadły. Jesteśmy za tym by to zrobić ale zróbmy
to na spokojnie. Słyszeliśmy, że nie jesteśmy w stanie w tym roku sprzedać
tych gruntów, na te pieniądze nie bardzo można liczyć. Przedstawimy całą
analizę budżetu i pokażemy skąd będzie można wziąć, czy zdobyć pieniądze .
Radny Robert Adach- doświadczenie pokazuje, że Gmina Trzebnica zmieniła
plan w pół roku. Wiem, że tak było choćby dla Pana Trawińskiego, na sesji
nadzwyczajnej, na jednej sesji uchwalono studium i plan. Dało się. Dla
Powiatu tym bardziej się da. Prośba moja jest taka, bo oczywiście nie chodzi
o to by bić pianę. Możemy zawrzeć taką męską umowę, albo inaczej, taką
umowę honorową, że Państwo nie w styczniu, tylko w lutym, bo w styczniu
jest już za późno (z sali styczeń się kończy) OK, to na początku lutego, że
Zarząd … na początku marca jest podpisane umów, dobrze by było ogłosić
przetargi, żeby wiedzieć jakimi kwotami dysponujemy, żebyśmy w budżecie
i do umowy wpisali realne kwoty. Czy możemy się tak umówić, że …
po pierwsze Państwo wykażecie dobra wolę, żeby zrealizować te zadania.
Po dyskusji na poprzedniej sesji nie miałem takiej pewności. Wtedy możecie
Państwo liczyć na to, że my nie będziemy głosować przeciwko temu
budżetowi. Strasznie zależy radnym Platformy Obywatelskiej na tym
żebyście Państwo poważnie podeszli do inwestycji.
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Wicestarosta Jerzy Trela – wydawało mi się, że mówię jasno i na tamtej sesji
i na tej. Powiedziałem, że my chcemy robić te drogi. A to są drogi nie tylko
dla Trzebnicy ale dla całego Powiatu. Tylko zróbmy to spokojnie.
Powiedziałem, że przedstawimy propozycje skąd wziąć pieniądze. Zdążymy
do marca to zrobić.
Sławomir Błażewski etatowy członek Zarządu – chciałem uzupełnić,
bo jeszcze nie mamy dokumentacji projektowej, ona na tę drogę została
dopiero zlecona. Jak tylko środki finansowe się w budżecie znajdą tak jak
wicestarosta mówił to przystąpimy do procedury uchwalania budżetu
i będziemy starali się jak najszybciej, jak tylko dokumentacja na to pozwoli.
Z tego co wiem, to projekt dokumentacji jest czas do końca marca, bo nie ma
Pana Sadłochy, On by potwierdził te słowa. Dokumentacja jest potrzebna
do końca marca. Bez dokumentacji nie ruszymy do procedury przetargowej
Robert Adach - ona już jest…
Sławomir Błażewski – jest? To może mnie ktoś wprowadził w błąd, kiedy
pytałem o dokumentację, bo te środki finansowe odnośnie zapłaty to jest
2 miliony 400 tys , które są w budżecie to są zobowiązania za poprzedni rok
i dopiero są trakcie realizacji - z tego co wiem. Procedury przetargowe tych
czterech zostały rozpisane i też procedura odnośnie dokumentacji na to
zadanie.
Radny Robert Adach – prosiłbym jednak, żeby przegłosować ten wniosek.
Wiceprzewodnicząca Rady oczywiście, ale chcę zapytać, czy są inne wnioski,
ponieważ wnioski będziemy glosować po kolei. Rozumiem, że to był wniosek
formalny?
Radny Robert Adach – tak.
Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła, aby radny odczytał wniosek przed
poddaniem go pod głosowanie, aby radni wiedzieli nad czym mają głosować.
Radny Robert Adach w pierwszej kolejności oświadczył, że nie ma wniosku
na piśmie, bo została zwołana sesja nadzwyczajna i nie było czasu aby to
usystematyzować. Na prośbę Wiceprzewodniczącej podyktował wniosek dot.
zmian w projekcie budżetu Powiatu Trzebnickiego:
Po stronie wydatków chcę żeby była zapisana droga z Trzebnicy do Sułowa,
to jest droga nr 1400D. Proponuję wpisać 6 milionów zł jako całość zadania.
Droga ze Żmigrodu do Powidzka, to jest droga nr 1329D i tu po stronie
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wydatków wpisać 2 miliony zł. Proponuję też wpisać dotację dla Gminy
Prusice wysokości 1,5 miliona zł na realizację remontu naszej drogi,
na którą oni pozyskali pieniądze, to jest remont drogi z Prusic do Kaszyc
nr 1330D i dotację dla Gminy Wisznia Mała w wys. 330 tys zł na remont
drogi w Szymanowie, to jest nr 1370D.
Po stronie przychodów/dochodów
proponuję 3 miliony z dotacji
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych do drogi TrzebnicaSułów. 1 milion Żmigród - Powidzko, 3 miliony ze sprzedaży ulicy
Piwnicznej, 1,5 miliona z Rościsławic. Resztę na razie pokryć z obligacji,
docelowo jak nie wpłyną pieniądze z innych źródeł, to obligacje - 900 tys.
Wiceprzewodnicząca Rady zapytała, czy wszyscy radni zrozumieli treść
wniosku Roberta Adacha. Zapytała, czy są inne wnioski.
Nikt nie zabrał głosu.
Wiceprzewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek
przez radnego Roberta Adacha .
Głosy :

-za
-przeciw
-wstrzymało się
Wniosek został odrzucony.

odczytany

10
11
0

Wiceprzewodnicząca Rady powiedziała, że nie ma innych wniosków
i poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Trzebnickiego na 2015 rok wraz z poprawkami wpisanymi w stopkę.
Głosy :
-za
12
-przeciw
0
-wstrzymało się 9
Uchwała Nr VI/23/2015 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 30 stycznia
2015 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Trzebnickiego na 2015
rok, została podjęta.
Uchwała dołączona do protokołu.
Ad.2
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Trzebnickiego na lata 2015 – 2026.
Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o zabranie głosu Panią Skarbnik
Grażynę Cygan-Wołyńczyc, która projekt uchwały omówiła referując
objaśnienia do uchwały. Na zakończeni dodała, że RIO wydała pozytywna
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opinię zwracając uwagę na pewne nieścisłości. Zapisy zostały skorygowane,
radni otrzymali poprawione 4 strony.
Dyskusji nie było.
Przystąpiono do głosowania na projektem uchwały wraz z poprawkami:
Głosy :
-za
21
-przeciw
0
-wstrzymało się 0
Uchwała Nr VI/24/2015 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 30 stycznia
2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Trzebnickiego na lata 2015 – 2026, została podjęta.
Uchwała dołączona do protokołu.

Ad 3
Zamknięcie obrad.
"Zamykam obrady VI sesji Rady Powiatu Trzebnickiego " ogłosiła
o godz14.25 Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Szymczuk.
Protokołowała:
Barbara Czternastek
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