P R O T O K Ó Ł Nr VII/2015
z VII sesji V kadencji Rady Powiatu Trzebnickiego odbytej w dniu 11 lutego
2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa w Trzebnicy przy ul. Leśnej 1.
O godz. 15.00 Przewodniczący Rady Powiatu Trzebnickiego Mariusz
Szkaradziński otworzył obrady sesji. Przywitał gości i radnych.
Kworum zachowane –Ustawowy skład Rady 21 radnych. Na sali obecnych
było 18 radnych. Dwoje nieobecnych: Jan Hurkot i Magdalena Szymczuk.
Jeden radny zrzekł się mandatu.
(Lista obecności w załączeniu)
Przewodnicząca Rady powiedział, że jest to sesja nadzwyczajna zwołana
na wniosek Zarządu Powiatu Trzebnickiego.
(Wniosek w załączeniu.)
Odczytał porządek obrad zaproponowany przez wnioskodawcę:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Trzebnickiego
na 2015 rok.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Powiatu Trzebnickiego na lata 2015-2026.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu
do porozumienia z Gminą Zawonia.
Zapytał, kto jest za przyjęciem porządku obrad.
Przyjęto jednogłośnie.
Przystąpiono do realizacji porządku obrad.
Ad. 1
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Trzebnickiego na 2015
rok.
Głos został udzielony Skarbnik Powiatu Pani Grażynie Cygan-Wołyńczyc,
która projekt uchwały omówiła, zreferowała uzasadnienie nie do uchwały
Przewodniczący Rady - czy są pytania.
Radna Małgorzata Matusiak oświadczyła, że chce złożyć wniosek formalny
do zmian w budżecie polegający na ujęciu zadania pn. „Przebudowa przęsła
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mostu przez ciek Grobelka wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej
nr 1111D koło miejscowości Laskowa” – odczytała treść wniosku
(Wniosek w załączeniu.)
Na salę obrad przybyła Wiceprzewodnicząca Rady Magdalena Szymczuk,
godz. 15.10.
Małgorzata Matusiak dodała mówiąc - w związku z tym, że w budżecie
znalazło się zadanie pn. „przebudowa mostu w Biedaszkowie”, proszę
o ujęcie również tego zadania z uwagi na to, że istnieje możliwość
dofinansowania z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Ponadto - czytam
we wniosku, chciałabym podkreślić - mimo, że przedmiotem dofinansowania
ze środków rezerwy subwencji ogólnej może być tylko jedno zadanie
realizowane przez jst. z zakresu inwestycji lub remontu dla miast na prawach
powiatu, w przypadku zgłoszenia większej liczby zadań, należy
jednoznacznie określić ich kolejność według ustalonych przez samorząd
hierarchii ważności. Radna mówiła - z przykrością muszę stwierdzić, że
zadanie „przebudowa mostu w miejscowości Laskowa” nie zostało ujęte,
dlatego jeszcze raz bardzo proszę o wprowadzenie zmian i ujęcie tego zadania
w przedmiotowej uchwale.
Przewodniczący Rady – jest to wniosek do Zarządu?
Małgorzata Matusiak – jest to wniosek do zmian w uchwale.
Przewodniczący Rady – czy ktoś chce zabrać głos w tej sprawie? Po czym
powiedział, że wnioskodawca powinien podać skąd wziąć środki.
Radna Małgorzata Matusiak – wskazałam. Ministerstwo Infrastruktury
i Rozwoju, jest możliwość dofinansowania. Mam nadzieję, że zacny Zarząd
pochyli się, choćby nawet ze sprzedaży gruntu.
Wicestarosta Jerzy Trela – powinny być zabezpieczone pieniądze, już teraz.
Radna Małgorzata Matusiak - Panie Starosto, myślę, że to jest wszystkich cel
i priorytet…
Głos zabrał radny Damian Sułkowski i powiedział – to samo pytanie można
zadać do Państwa. Te 620 tys. zł na pierwszy most. Myślę, że tu jest
podobna sytuacja, tu będzie mniejsza kwota, bo ok 300 tys. więc razem to
będzie ok. 900 tys. zł. Pieniędzy i tak zabraknie, będziemy zmuszeniu np.
puścić obligacje na tą kwotę. Państwo tez na pewno zakładacie takie
rozwiązanie. Powaga istoty, sytuacja tego mostu jest tragiczna. Zresztą, Pan
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Starosta zna sytuację tego mostu. Te dwa mosty powinny być priorytetem.
Robimy jeden, to róbmy oba.
Członek Zarządu Daniel Buczak – czy jest zasadność? Wiemy, że tylko jeden
z wniosków może uzyskać dofinansowanie, dlatego zasadnym jest, żeby
złożyć wniosek o największej wartości finansowej, z tego względu, że
pozyskamy największą wartość dofinansowania. Moim zdaniem zasadnym
jest złożenie jednego wniosku.
Radny Robert Adach – tak samo jak z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych (NPPDL), teoretycznie można składać jeden wniosek, ale
z doświadczenia wiem, że sytuacje są różne, są rezygnacje z realizacji zdania
i można uzyskać dwa dofinansowania. Jeden i drugi most ma zrobioną
dokumentację, nie ma potrzeby czekać na przyszłość. Nic się nie stanie jak
złożymy, nawet jak nie dostaniemy dofinansowania. Jak nie złożymy, to się
nie dowiemy.
Wicestarosta Jerzy Trela – została zrobiona dokumentacja, jak Pani radna
powiedziała, szkoda, że poprzedni Zarząd nie zabezpieczył środków.
Ja proponuje 5 minut przerwy.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o przerwę – przyjęto
jednogłośnie.
Przerwa od godz. 1515 do godz. 1520.
Po przerwie Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś chce zabrać głos.
Głos zabrał Starosta Waldemar Wysocki i kierując do słowa do radnego
Roberta Adacha powiedział – Panie radny, Pan tworzył budżet na 2015 rok
i Pan w tym budżecie nie zabezpieczyłeś, nie ująłeś remontu tego mostu.
Natomiast, ten most w Biedaszkowie to nie wiem, czy Pan jeździłeś po nim.
Ja tam byłem, oglądałem ten most. Tam była dziura, za Pana kadencji,
o promieniu dwóch metrów. Ona została załatana i ten most jest w stanie
katastrofy. Natomiast jeżeli chodzi o szczegółowe pytania i odpowiedzi
dotyczące mostu w Laskowej to poproszę Pana dyrektora o udzielnie
odpowiedzi i wyjaśnienie jakie ma rozwiązanie, gdyby coś się zaczęło dziać.
Pan Paweł Kaźmierczak Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych powiedział –
oglądałem jednen i drugi most. Most w Biedaszkowie jest bardzo ważny,
ponieważ jest to droga tranzytowa, a pod spodem jest płynąca woda.
Natomiast gdy chodzi o most w Laskowej, jeśli coś by się zawaliło to pod
mostem woda nie płynie i można by tymczasowo nasypać ziemi, tłucznia, aby
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mieszkańcy mogli przejechać. Jeżeli chodzi o źródło finansowania to mnie
jako gospodarzowi ciężko jest wyrazić zgodę aby na inwestycje przesunąć
środki z bieżącego utrzymania, a zadania nie są małe. Co mi zostanie?
Przychylam się do takiego stanowiska, że most w Biedaszkowie jest
ważniejszy i tu składajmy wniosek. Nie ulega wątpliwości, że jeden i drugi
most trzeba zrobić, obydwa są w złym stanie technicznym. Ale zastanowić się
trzeba skąd wziąć pieniądze. Dokumentację techniczną obydwa mosty mają.
Radny Damian Sułkowski – zgodzę się z Panem dyrektorem. Nie można
zabierać pieniędzy bieżącego utrzymania, dlatego mówiłem, że potrzebne
będą obligacje. Proszę nie mówić, że ten most można zasypać tłuczniem.
Mieszkańcy zostaliby odcięci od świata. Nie można mówić o priorytetach.
Skoro wiemy, że ten most, ten na który przeznaczamy 600tys, jest potężnie
uszkodzony to wiadomo, że jest ważny. Ale uważam, że obydwa wnioski
powinniśmy złożyć. Finansowo, prędzej czy później czekają nas obligacje.
Nie zapominajmy, że jeszcze są Schetynówki i też trzeba będzie się
zastanowić. Trzeba korzystać póki jest możliwość otrzymania środków.
Radny Robert Adach - Odpowiedź jest prosta. W tym roku pozyskamy
środki, bo poprzedni Zarząd złożył wnioski o dofinansowanie z NPPDL
na drogę Trzebnica- Sułów i część kosztów związanych z remontem, np.
położenie nawierzchni na tym moście można pokryć z tych pieniędzy
z NPPDL. Druga odpowiedź…. Jeśli ktoś mówi …, a przypominam, że
starosta jest odpowiedzialny za zarządzanie kryzysowe, że można ciek
zakopać, w miejscu bardzo narażonym na zagrożenie powodziowe… bo ja
spędziłem w Korzeńsku i kilku miejscowościach Gminy Żmigród kilkanaście
dni na wałach. Tam dzisiaj wody nie ma, a jutro po zakopaniu takiego cieku
… to może spowodować, że cała wieś zatonie. Nie wie Pan jak takie cieki się
rozchodzą. Nie można zakopywać cieków, kiedy w tej Gminie dwukrotne
było zagrożenie zalania Żmigrodu. Nie wiemy jak zadziała cały system
odwodnienia. Panie Starosto, w tym kontekście takie rzucanie, że my
zakopiemy przeprawę jest nieodpowiedzialne. To są małe pieniądze.
Mówimy, aby złożyć wniosek i zobaczyć co się będzie działo. Może się uda
pozyskać pieniądze, a po przetargu ja szacuję, że to może być ok. 200-300
tys. Ja Państwu przypomnę, że Powiat, mam nadzieję jeszcze dysponuje
majątkiem, który można sprzedać, jest to kilka milionów złotych, chyba że
jest sytuacja, że Powiat majątkiem przestał dysponować, a radni o tym nie
wiedzą.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby w tym momencie przystąpić
do głosowania nad wnioskiem formalnym zgłoszonym przez Małgorzatę
Matusiak.
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Głosy:

-za
-przeciw
-wstrzymało się

9
10
0

Wniosek nie przeszedł.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
zmian w budżecie na 2015 rok.
Głosy:

-za
-przeciw
-wstrzymało się

12
0
7

Uchwała nr VII/25/2015 Rady Powiatu z dnia 11 lutego 2015 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Trzebnickiego na 2015 rok, została
podjęta.
Uchwała dołączona do protokołu.
Ad.2
Podjecie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Powiatu Trzebnickiego na lata 2015-2026.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Robert Adach - wieloletnia prognoza finansowa pokazuje przychody,
dochody i wydatki Powiatu. W tych przychodach i dochodach jest
uwzględniony majątek Powiatu. Czy coś dzisiaj się zadziało Panie
Przewodniczący Zarządu, co uszczupliło majątek własny należący
do Powiatu?
Starosta Waldemar Wysocki – Proszę Pan nic się takiego …
Radny Robert Adach - prawdę proszę powiedzieć..
Starosta Waldemar Wysocki – ja zawsze mówię prawdę, w przeciwieństwie
do…
Radny Robert Adach - proszę nie oceniać….
Starosta Waldemar Wysocki - ja nie oceniam nikogo … Szanowni Państwo
na to pytanie odpowiem na następnej sesji, gdyż nie jest to w projekcie
zmian….
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Radny Robert Adach - jaka następna sesja? To jest pytanie do wieloletniej
prognozy finansowej. Bezpośrednio
dotyczy wieloletniej prognozy
finansowej. Co mi Pan odpowiada, że do tej uchwały, że na następnej sesji, to
jest do tej uchwały. Panie Starosto, ma Pan coś do ukrycia? Wstydzi się Pan
jakiejś decyzji swojej?
Etatowy Członek Zarządu Sławomir Błażewski – w wieloletniej prognozie
finansowej nie ma majątku Powiatu, są dochody finansowe. To jest różnica.
Majątek powiatu to jest jedna rzecz, a dochody…
Radny Robert Adach – Panie.. Panie Błażewski …Panie ….
Sławomir Błażewski – dochody majątkowe jak
na budżetowej sesji zostały w takiej samej wysokości…..

były

uchwalane

Przewodniczący Rady ogłosił- zamykam dyskusję …..
Robert Adach - ale nie usłyszałem od Przewodniczącego Zarządu
odpowiedzi. Moim zdaniem, jeśli chodzi o stan posiadania majątku jest to
integralna całość wieloletniej prognozy finansowej i mam prawo zadać to
pytanie. Panie Błażewski oczywiście, Pan jest biegły w mieszaniu słowami
tak, siak, działa nie działa… Przecież to jest proste pytanie. To jest proste
pytanie. Radni mają prawo wiedzieć, czy się coś dzisiaj zadziało.
Poproszona przez Starostę o zabranie głosu Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że
w wieloletniej prognozie finansowej nie ma majątku, są dochody ze
sprzedaży majątku, przy czym w tym roku są to dochody w wys. 500 tys. ze
sprzedaży Rościsławic. A w następnych latach nie ma dochodów ze
sprzedaży.
Radny Robert Adach – dyskusja dotyczy wieloletniej prognozy finansowej
i to, że nie ma tego zapisu to nie znaczy, że zapis można zmodyfikować.
Radni chcą wiedzieć jakim dysponują majątkiem powiatowym, który można
uwzględnić w wieloletniej prognozie finansowej po stronie dochodów. Tylko
tyle Panie Przewodniczący Zarządu. Moje pytanie jest proste, czy Powiat
uszczuplił swój majątek, przez co ta wieloletnia prognoza finansowa nie może
uwzględnić w przyszłych latach sprzedaży naszego majątku.
Starosta Waldemar Wysocki – Panie radny Adach. Jeżeli chodzi o zmiany
w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Trzebnickiego, to materiały Pan
uzyskał, tam jest wszystko napisane. Bardzo proszę zagłębić się w to,
przeczytać. Wszystko jest zapisane.
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Radny Robert Adach – mam wrażenie, że nie rozumiemy idei samorządności.
Wszystko co jest tutaj, jest jawne. Wszystko co miało miejsce, jest jawne. To
nie jest majątek Adacha, Wysockiego, Błażewskiego to jest majątek
publiczny. Ja mam prawo jako radny zapytać się, czy Powiat uszczuplił swój
majątek i Pan ma obowiązek mi odpowiedzieć. To nie jest mafia, to nie są
jakieś …
Przewodniczący Rady przerwał wypowiedź radnemu i powiedział - każdy
radny może swoją decyzję wyrazić w głosowaniu, kończę dyskusję.
Zapytał - kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w wieloletniej
prognozie finansowej Powiatu Trzebnickiego na lata 2015-2016.
Głosy:

-za
12
-przeciw
0
-wstrzymało się
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Uchwała nr VII/26/2015 Rady Powiatu z dnia 11 lutego 2015 roku
w sprawie zmian w
wieloletniej prognozie finansowej Powiatu
Trzebnickiego na lata 2015-2016, została podjęta.
Uchwała dołączona do protokołu.
Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu
do porozumienia z Gminą Zawonia.
Skarbnik Powiatu Pani Grażyna Cygan-Wołyńczyc powiedziała, że ten temat
omówiła przy referowaniu uchwały o zmianie budżetu.
Dyskusji nie było.
Przystąpiono do głosownia.
Głosy:

-za
19
-przeciw
0
-wstrzymało się
0
Uchwała nr VII/27/2015 Rady Powiatu z dnia 11 lutego 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia z Gminą
Zawonia, została podjęta.
Uchwała dołączona do protokołu.
Ad 4
Zamknięcie obrad.
"Zamykam obrady VII sesji Rady Powiatu Trzebnickiego " ogłosił
o godz15.35 Przewodniczący Rady Powiatu Mariusz Szkaradziński .
Protokołowała: Barbara Czternastek
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