P R O T O K Ó Ł Nr X/2015
z X sesji V kadencji Rady Powiatu Trzebnickiego, która odbyła się w dniu
1 czerwca 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa w Trzebnicy przy
ul. Leśnej 1.
O godz. 17.00 Przewodnicząca Rady Powiatu Trzebnickiego, Małgorzata
Matusiak otworzyła obrady sesji. Przywitała gości i radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła prawomocność obrad, ustawowy stan
radnych wynosi 21. Wg listy obecności na sali obecnych było 11 radnych.
Nieobecni: Sławomir Błażewski, Daniel Buczak, Łukasz Budas, Bogusław
Rubaszewski, Mariusz Szkaradziński, Janusz Szydłowski, Magdalena
Szymczuk, Jerzy Trela, Sławomir Węgrzynowicz, Waldemar Wysocki.
(Lista obecności w załączeniu. )
Przewodnicząca poprosiła, by zaprotokołować, że na dzisiejszej, X sesji Rady
Powiatu nie zagwarantowano obsługi prawnej. Dodała, że nie ma też na sali
obrad członków zarządu, oprócz jednego, Pana Jana Hurkota.
Następnie Przewodnicząca Rady Małgorzata Matusiak zaproponowała, aby
z porządku obrad zdjąć projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad sesji
XI, zwołanej na dzień dzisiejszy, na godz. 19.30, w trybie nadzwyczajnym.
Na salę obrad przybył radny Łukasz Budas, godz. 17.03.
Obecnych 12 radnych.
Przewodnicząca ogłosiła: wnoszę o zdjęcie z porządku obrad punktu 4 tj.
podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Trzebnickiego na 2015
rok oraz punktu 5 tj. podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Trzebnickiego na lata 2015-2026.
Nadmieniam, że obie uchwały będą przedmiotem sesji nadzwyczajnej
zwołanej na godz. 19.30. Ponadto wnoszę o zdjęcie z porządku obrad punktu
13 tj. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu
Trzebnickiego Nr XXI/124/2000 z dnia 22 grudnia 2000 r. dotyczącej zasad
obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu.
Zapytała, czy są propozycje zmian do porządku obrad.
Radny Damian Sułkowski zgłosił projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu
Powiatu Trzebnickiego uchwalonego Uchwałą Nr III/7/98 z dnia 31 grudnia
1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Trzebnickiego, po czym
odczytał treść projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady zapytała, czy są inne uwagi do porządku obrad.
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Nie było.
Przewodnicząca zacytowała treść § 18 ust.5 pkt 2 Statutu: Przewodniczący
Rady po otwarciu sesji poddaje pod głosowanie wnioski o zmianę porządku
obrad. Powiedziała, że wszystkie wnioski muszą być przegłosowane
bezwzględną większością głosów.
Poddała pod głosowanie wnioski dot. zmian porządku obrad.
Głosowania:
Wniosek pierwszy: o zdjęcie z porządku obrad punktu 4: podjęcie uchwały
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Trzebnickiego na 2015rok.
Przyjęty jednogłośnie, głosami: 12 - za.
Wniosek drugi: o zdjęcie z porządku obrad punktu 5: podjęcie uchwały
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Trzebnickiego na lata 2015 -2026.
Przyjęty jednogłośnie, głosami: 12 - za.
Wniosek trzeci: o zdjęcie z porządku obrad punktu 13: podjęcie uchwały
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego Nr XXI/124/2000
z dnia 22 grudnia 2000 r. dotyczącej zasad obrotu nieruchomościami
stanowiącymi własność Powiatu.
Przyjęty jednogłośnie, głosami: 12 – za.
Wniosek czwarty radnego Damiana Sulkowskiego: o uzupełnienie porządku
obrad o punkt: podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu
Trzebnickiego uchwalonego Uchwałą Nr III/7/98 z dnia 31 grudnia 1998 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Trzebnickiego.
Przyjęty głosami: 11 – za, przy jednym wstrzymującym się.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że porządek po przegłosowanych
zmianach będzie przedstawiał się następująco, odczytała:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu Trzebnickiego.
3. Informacja Starosty o pracach Zarządu i o wykonaniu uchwał Rady
Powiatu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania do składu Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku dwóch radnych Powiatu Trzebnickiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia treści zmian w Statucie Związku.
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6. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Powiatu Trzebnickiego ze
Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny
Baryczy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu
Trzebnickiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian składzie stałych komisji Rady
Powiatu Trzebnickiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę
Trzebnickiego.
10.Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia uchwały intencyjnej
zobowiązującej Radę Powiatu Trzebnickiego do podjęcia działań w
celu uniemożliwienia przekazania Gminie Trzebnica działki nr 8/7 AM
8 obręb Trzebnica Trzebnickiego.
Przewodnicząca dodała w tym miejscu, że wniesie autopoprawkę do
projektu tej uchwały, jako autorka.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Trzebnickiego
uchwalonego Uchwałą Nr III/7/98 z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Powiatu Trzebnickiego.
12.Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala im. Św. Jadwigi
Śląskiej w Trzebnicy za 2014 rok.
13.Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala
Rehabilitacyjnego i Opieki Długoterminowej w Żmigrodzie za 2014
rok.
14.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez Powiat Trzebnicki.
15.Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Trzebnickiego
w roku 2014.
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16.Plan pracy Rady Powiatu Trzebnickiego na 2015 rok.
17.Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Powiatu na 2015 rok.
18.Plan pracy Komisji Polityki Społecznej na 2015 rok.
19.Interpelacje i zapytania radnych.
20.Wnioski i oświadczenia radnych.
21.Zamknięcie obrad.
W tym miejscu obecny na sali obrad dyrektor Szpitala im. Św. Jadwigi
Śląskiej w Trzebnicy Pan Piotr Dytko poprosił, aby punkt dot. Szpitala:
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala im. Św. Jadwigi
Śląskiej w Trzebnicy za 2014 rok przenieść na początek obrad.
Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby punkt ten umieścić w miejscu
przed podejmowaniem uchwał. Poddała pod głosowanie zmianę kolejności
w porządku obrad.
Przyjęto, głosami: 11 –za, przy 1 wstrzymującym się.
Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie cały porządek
obrad uwzględniający przegłosowane zmiany:
Przyjęto głosami: 11-za; przeciw -1; wstrzymujących się - 0.
Porządek brzmi:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu Trzebnickiego.
3. Informacja Starosty o pracach Zarządu i o wykonaniu uchwał Rady
Powiatu.
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala im. Św. Jadwigi
Śląskiej w Trzebnicy za 2014 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania do składu Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku dwóch radnych Powiatu Trzebnickiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia treści zmian w Statucie Związku.
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7. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Powiatu Trzebnickiego ze
Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny
Baryczy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu
Trzebnickiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian składzie stałych komisji Rady
Powiatu Trzebnickiego.
10.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę
Trzebnickiego.
11.Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia uchwały intencyjnej
zobowiązującej Radę Powiatu Trzebnickiego do podjęcia działań
w celu uniemożliwienia przekazania Gminie Trzebnica działki nr 8/7
AM 8 obręb Trzebnica Trzebnickiego.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Trzebnickiego
uchwalonego Uchwałą Nr III/7/98 z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Powiatu Trzebnickiego.
13.Sprawozdanie
z
wykonania
planu
finansowego
Szpitala
Rehabilitacyjnego i opieki Długoterminowej w Żmigrodzie za 2014 rok.
14.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez Powiat Trzebnicki.
15.Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Trzebnickiego
w roku 2014.
16.Plan pracy Rady Powiatu Trzebnickiego na 2015 rok.
17.Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Powiatu na 2015 rok.
18.Plan pracy Komisji Polityki Społecznej na 2015 rok.
19.Interpelacje i zapytania radnych.
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20.Wnioski i oświadczenia radnych.
21.Zamknięcie obrad.
Ad. 2
Przyjęcie protokołu z poprzedniej IX sesji.
Protokół został przyjęty głosami: za - 11 , przy 1 wstrzymującym się.
Ad.3
Informacja Starosty o pracach Zarządu i o wykonaniu uchwał Rady Powiatu.
Przewodnicząca Rady poprosiła, by zaprotokołować, że w związku
z nieobecnością Pana Starosty i jego zastępcy, punkt trzeci porządku obrad:
Informacja Starosty o pracach Zarządu i o wykonaniu uchwał Rady Powiatu,
nie został zrealizowany.
Ad. 4
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala im. Św. Jadwigi
Śląskiej w Trzebnicy za 2014 rok.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu dyrektorowi szpitala Panu Piotrowi
Dytko, który z kolei poprosił by sprawozdanie omówiła Główna Księgowa
Szpitala Pani Krystyna Witkowska. Pani Krystyna Witkowska powiedziała,
że nie będzie szczegółowo omawiała sprawozdania - radni otrzymali jego
treść -ale chce zwrócić uwagę na niektóre istotne aspekty. Po pierwsze, jeżeli
chodzi o przychody netto ze sprzedaży to w 2014 roku wynosiły 32.370.203
zł i wzrosły w stosunku do roku 2013 o 1.166.760 zł, a w stosunku do roku
2012 wzrosły o 3.851.493 zł. Gros dochodów to dochody z kontraktu z NFZ
i te kształtowały się odpowiednio w 2014 r. 32.362.568 zł i wzrosły w
porównaniu do roku 2013 o 1.163.140 zł, a w relacji do 2012 roku wzrosły
o 3.847.397 zł. Następnie Pani Krystyna Witkowska omówiła kształtowanie
się kosztów na przestrzeniu 3 lat wymieniając kwoty. Przedstawiła też kwoty
wyników finansowych, które przez lata 2012 -2014 był wynikiem ujemnym.
Strata za 2014 rok to kwota 4.929.177,97 zł, i w porównaniu do roku 2013
jest przyrost o 672.850.03zł, a w porównaniu do roku 2012 o 313.021.13 zł.
Czyli relatywnie do 2012 roku ten wynik nie jest taki zły.
Pani Krystyna Witkowska omawiała sprawozdanie przedstawiając liczby.
Powiedziała, że z powodu braku środków nie dokonano zakupów, które
winny być zakupione ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców. Nie
kupiono np. sterylizatora, aparatu USG, aparatury klimatyzacyjnej na blok
operacyjny, baterii akumulatorowej i innych. Mówiła, że jeżeli chodzi
o koszty, to zdecydowana kwota kosztów stanowią wynagrodzenia, że
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przygotowała zestawienia liczbowe kwot wynagrodzeń w 2014 roku. Kwota
na wynagrodzenia to 16.617.000 zł i jest to przyrost w stosunku do 2013 r.
o 762 .000 zł, a w stosunku do 2012 roku o 1.218 000 zł. W dalszej części
wypowiedzi Pani Krystyna Witkowska wymieniała kwoty różnych kosztów.
Przewodnicząca Rady przerwała jej wypowiedź mówiąc, że radni materiały
otrzymali i zapoznali się z materiałami i zaproponowała otworzenie dyskusji.
Powiedziała - dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję.
Głos zabrał Dyrektor Szpitala Pan Piotr Dytko i powiedział - proszę Państwa
pozwoliłem sobie wystosować do Państwa pismo, które jest także na stronach
szpitala, gdyż chciałbym, by dotarło do maksymalnej ilości mieszkańców. To
pismo streszcza to, co się wydarzyło w szpitalu przez te 2,5 miesiąca odkąd
przejąłem obowiązki dyrektora. Jeżeli są pytania, to razem z Panią Krystyna
Witkowską jesteśmy do dyspozycji .
Radny Robert Adach - pozytywne jest to, że udało się nam odejść od tzw.
historycznego budżetowania przez NFZ, bo od roku 2012 kontrakt radykalnie
wzrósł o trzy, trzy i pół miliona bodajże, co pokazuje, że Pani prezes NFZ
dotrzymuje to co obiecała, czyli zwiększa więcej niż wynika to ze
statystycznej podwyżki inflacji. Pani księgowa odniosła się do wzrostu
kosztów, a oczywiście jeżeli dochodzi do wzrostu procedur to pociąga to
wzrost wynagrodzeń, z tym że ja zauważam, że te wzrosty kosztów
wynagrodzeń zwiększają się trochę niżej niż wzrost kontraktów. Upraszczając
temat, co do listu Pana Dyrektora, to jest list prawdziwy oczywiście, z tym że
nie mówiący nic o najważniejszej sprawie, sprawie, która wynika z ustawy
o działalności medycznej, leczniczej. Ustawa o działalności leczniczej podaje,
zgodnie z prawem, co powinien dokonać organ założycielski w takim właśnie
wypadku. I tak. Jeśli wygenerowaliśmy stratę w roku 2012 to radni i Zarząd
mogli zrobić trzy rzeczy. Po pierwsze, trzy miesiące po przyjęciu
sprawozdania, a sprawozdanie przyjęliśmy 6 października 2013 r. mogliśmy
pokryć stratę. Wtedy obowiązywała nas uchwała o zamiarze przekształcenia
szpitala w spółkę prawa handlowego, bo wtedy myśleliśmy, że na mocy tej
ustawy część zadłużenia będziemy mogli anulować, bo wynikały one
z zobowiązań publiczo-prawnych. Niestety okazało się, że szpital wziął
kredyt konsolidacyjny i zobowiązań tych nie można było objąć tym zapisem
ustawy. Wtedy
podjęliśmy rozmowy z Zarządem Województwa
w kontekście połączenia dwóch s.p.z.o.z.-ów w jedną całość i to była
oficjalna strategia do połowy grudnia 2014 roku, która została zarzucona
przez Zarząd. Ten Zarząd ma dzisiaj dwie możliwości, czyli jeśli nie
pokryliśmy strat do 6 stycznia 2014 roku to organ założycielski ma 12
miesięcy na działania zgodnie prawem, albo przekształcenie w zakład
budżetowy, albo przekształcenie w spółkę prawa handlowego, albo likwidacja
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szpitala. Interpretacja. Czy możemy wrócić do pokrycia strat? Ja myślę, że
możemy wrócić do tematu pokrycia strat szpitala, dzisiaj chyba to jest
najlepsze rozwiązanie dla szpitala. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, trzeba
mieć tą świadomość, że szpitale z tak niskim kontraktem, 30 milionów
kontrakt, jeszcze ze specjalistycznym Oddziałem Ratunkowym. Nie ma na
Dolnym Śląsku takiego drugiego Szpitala, który z takim kontraktem nie
generuje strat …
Przewodnicząca Rady przerwała wypowiedź mówiącemu zwracając uwagę,
że sprawozdanie dotyczy wykonania planu finansowego Szpitala, powiedziała
- proszę na temat.
Robert Adach kontynuował - postuluję o to, żeby zawnioskować do Zarządu
o to, aby podjął działania wynikające z ustawy, a z ustawy wynikają trzy
działania które … póki co nie ma członków Zarządu i chciałbym poznać
stanowisko Zarządu, w którym kierunku Zarząd Powiatu zgodnie z ustawą
zamierza prowadzić Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.
Wiceprzewodniczący Rady Łukasz Budas – napisane jest, że za pierwsze dwa
miesiące bieżącego roku strata wynosiła 630 tys. w styczniu, 840 tys.
w lutym, co razem daje kwotę 1,5 miliona za 2 miesiące. Ludzie się mnie
pytają, czy to jest prawdą, że mimo, że wygrał Pan konkurs na stanowisko
dyrektora, zatrudnił Pan dodatkowo osoby do restrukturyzacji długu, nie
pamiętam nazwiska, są to osoby z Obornik Śląskich z Firmy Pro-Biz za
kwotę 8 tys. miesięcznie. Czy jest to prawda, że zatrudnił Pan kogoś do
restrukturyzacji długu, a jeżeli tak, to czy moglibyśmy poznać kontrakt jaki
Pan podpisał. Lub umowę. Z tego co mi wiadomo, taka osoba faktycznie
u Pana w szpitalu pracuje.
Dyrektor Szpitala Pan Piotr Dytko - odnośnie stanowiska Pana Roberta
Adacha nie będę się odnosił, ponieważ nie są to moje kompetencje. Faktem
jest, że strata za rok 2012, 2013 i 2014 nie została pokryta i w zasadzie tutaj
mogę skończyć, ponieważ wszystko inne to są kwestie, które obejmują,
wykraczają poza moje kompetencje. Natomiast co do sytuacji z Firmą ProBiz to, proszę Państwa, w warunkach bardzo dużego zadłużenia, które jest w
szpitalu i w warunkach, kiedy tak naprawdę do tej pory nikt nie podjął próby
zarządzania długiem, zadłużenie do tej pory odbywało się w sposób
niekontrolowany, tzn. wypłacane były wynagrodzenia, a cała reszta to było
tak, kto bardziej był w stanie wymóc zapłatę. Przypominam, że szpital
obecnie jest zadłużony na ponad 28 milionów, ma 7 milionów zobowiązań
wymagalnych i szereg problemów. W związku z tym jest taka sytuacja
podjęta, ona ma charakter doraźny, dotyczy w tej chwili, w miesiącu kwietniu
i maju opracowania programu restrukturyzacji zadłużenia. Kwestia spotkań
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z instytucjami handlowymi, finansowymi. Dla mnie jest rzeczą oczywistą, że
dyrektor szpitala musi otaczać się fachowcami. W tym przypadku, wiedza
z zakresu finansów i ekonomii, tak szeroka i tak bogata jak osób, o które Pan
radny pyta, jest nie do przecenienia. To, że proces zarządzania długiem należy
rozpocząć jest też faktem. Mogę powiedzieć, że naszym wspólnym sukcesem,
mam na myśli osobę, o którą Pan pyta, jak również moją, jest to, że dzisiaj
udało się podpisać ostatecznie pożyczkę, która ratuje płynność. Od samego
początku mówiłem, że moim zadaniem pierwszym, jest ratowanie płynności
szpitala, która została utracona i danie sobie oddechu na to, żeby móc
wypracować plan działania i w tym kontekście pomoc osób z tak bogatym
doświadczeniem w zakresie finansów jest nieoceniona. Natomiast kwota,
o której Pan radny wspomniał jest nieprawdziwa. Prosiłbym, aby Pan radny
uprzejmy był zapytać oficjalnie, ja również oficjalnie odpowiem, ponieważ
jest to kwestia współpracy handlowej, a współpraca ta, podkreślam ma
charakter doraźny wynikający z bardzo trudnej sytuacji szpitala i ma na celu
rozpoczęcie procesu zarządzania długiem w naszym szpitalu jak również
wspomaganie procesu restrukturyzacji.
Łukasz Budas – ad vocem, Panie dyrektorze, jak to się ma do tego, gdy mówi
Pan o doraźnej współpracy, to chciałbym się dowiedzieć na jakiej podstawie
firma ta została wybrana, skoro Pan mówi, że ma takie bogate doświadczenie,
bo ja sprawdziłem dochody i wszystko i nie jest to jakaś mega super firma.
Jedynie to co zarobiła to w Urzędzie Gminnym w Obornikach Śląskich,
a wcześniej to były straty i najwyżej plus 20 tys., bo przejrzałem firmę od
A do Z, poświęciłem na to cały dzień w sądzie. Proszę mi powiedzieć do
kogo wysłaliście zapytanie ofertowe, na jakiej podstawie ją wyodrębniliście,
jak wygląda umowa. Oczywiście zadam do Zarządu pytanie, żeby odtajnił
umowę i pokazał. Bo jeżeli umowa ma wyglądać tak jak w Obornikach
Śląskich, gdzie ja byłem radnym, to nie pozwolę na marnowanie pieniędzy
naszych, gminnych, a przede wszystkim szpitala, który tonie w olbrzymich
długach. Bo to nie są małe pieniądze, nieważne, czy to jest 8 tys. czy 4 tys.
Jak została umowa skonstruowana? Bo jeżeli jest umowa tak skonstruowana,
że ktoś doradzał przy czymś i wziął za to pieniądze i w dłuższej perspektywie
będziemy widzieli jakieś światełko w tunelu. Ale Pan dyrektor mówi, że jest
to na czas doraźny. Ja sobie nie wyobrażam, żeby nagle wyprowadzić szpital
z 28 milionów długu, na niższy. Proszę też powiedzieć, jeżeli Pan dzisiaj
podpisywał umowę na finansowanie, jeżeli nie jest to tajemnicą, a będziemy
to mogli sprawdzić jako radni, jaki procent został tam podpisany, WIBOR
plus marża.
Dyrektor Szpitala Pan Piotr Dytko - nie, tam nie ma żadnej tajemnicy. Ja
bardzo unikam wchodzenia w polemikę o charakterze innym niż
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merytoryczny, natomiast Pan radny trochę mnie wprowadza w ten kierunek.
Ja nie jestem odpowiedzialny za zadłużenie sprzed lat …
Łukasz Budas- ja tego nie neguję, mnie interesuje wizja przyszłości,
ponieważ za dwa miesiące mamy zadłużenie już na 1,5 miliona zł.
Piotr Dytko – ja nie jestem też odpowiedzialny za to jak wyglądała sytuacja
szpitala na dzień 10 marca. Sytuacja jest katastrofalna i w związku z tym
próba obarczenia odpowiedzialnością mnie i zarzucanie mi, że jakaś umowa
została podpisana, jest nie fair. Od samego początku, od kiedy tylko objąłem
funkcję dyrektora szpitala podchodzę do wszystkiego bardzo poważnie i mam
na uwadze dobro szpitala, pacjentów i dobro mieszkańców Powiatu
Trzebnickiego. Podkreślam to bardzo stanowczo. Nie będę się odnosił do tej
części, która ma charakter pozamerytoryczny. Natomiast, co do tej konkretnej
pożyczki mogę Państwu przedstawić jak wyglądał proces jej zawarcia. Te
argumenty, które zostały wysunięte wobec mnie są dużego kalibru
i w związku z tym proszę pozwolić, że się odniosę. W momencie, kiedy
zacząłem pracę w Szpitalu
zobowiązania wymagalne wynosiły ok.
9 milionów zł. Codziennie do szpitala przychodzi kilka, kilkanaście wezwań
do zapłaty. Od początku roku już w tej chwili ok. 50 nakazów sądowych
zostało wobec szpital wystosowanych, czyli takich, które stanowią podstawę
do prowadzenia egzekucji komorniczej. Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo powiedziało, stop. Musieliśmy udać się na bardzo trudne
negocjacje i dzięki temu procedura komornicza została wstrzymana. ZUS w
wielki piątek przed świętami wszedł na konto szpitala zajmując środki do
wysokości 2,5 miliona zł. , za zaległości ubiegłoroczne. Nawet firma Magelan
nie chciała z nami rozmawiać na temat możliwości dofinansowania. Proszę
sobie wyobrazić skalę różnorodności jaka jest w szpitalu. Dzięki zabiegom,
negocjacjom, które zostały podjęte, udało się namówić do współpracy dwa
podmioty. Natomiast proszę nie próbować przekonywać kogokolwiek, bo to
jest fikcją, by jakikolwiek bank mógł iść na współpracę ze szpitalem, w tak
dramatycznej sytuacji finansowej. W raporcie z 2012 roku zostało wskazane
wprost: szpital jest przedsiębiorcą zagrożonym upadłością. W 2012 roku. Od
2012 roku do dzisiaj mamy okres trzyletni i sytuacja się nie poprawiła, tylko
się pogorszyła, w związku z tym, my nie jesteśmy partnerem w opinii banku.
Możemy być partnerem banku w momencie, kiedy wprowadzimy proces
restrukturyzacji całościowej i restrukturyzacji zadłużenia. Natomiast
odpowiadając wprost, uważam to za sukces, że udało się uzyskać 3,5%
w skali roku plus wibor, co jest korzystnym oprocentowaniem. Proszę
spojrzeć na ostatnie pożyczki, które zostały przez szpital wzięte, mają
oprocentowanie dwukrotnie większe. Na samym oprocentowaniu
oszczędziliśmy kilkadziesiąt złotych. Mało tego dzięki temu, że udało się
pozyskać pożyczkę, my oszczędzamy, ponieważ nie zwiększamy zadłużenia.
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Zadłużenie jest. Zobowiązania wymagalne są. Jeżeli one wynoszą 7 milionów
zł. Wszystkie one są oprocentowane odsetkami ustawowymi w wys. 8%.
W związku z tym uzyskanie oprocentowania w łącznej wys. 5% daje
oszczędności 3%, a mnie jako dyrektorowi szpitala daje oddech na to by móc
rozpocząć zarządzanie. Szanowni Państwo, ja wiem, że argumenty chciałoby
się wysuwać mocne, wiem też, że każdy ma swoje role. Wy jesteście
radnymi, ja jestem w roli merytorycznego pracownika. Bardzo proszę nie
próbować mi przypisywać odpowiedzialności za sytuację finansową szpitala i
bardzo proszę nie udowadniać, że jakikolwiek ruch jaki wykonam będzie ten
szpital dołował, ponieważ szpital, jest w tak trudnej sytuacji, że trudno go
zdołować. Ruchy, które już zostały zrobione tj. m.in. konkurs dla
pracowników, pytamy pracowników jak zarządzać. Jeżeli ktoś robi zarzut
wobec mnie, to ja zapytam, czy ktokolwiek wcześniej już to zrobił, czy
ktokolwiek zapytał pracowników, gdzie mają oni pomysły na to gdzie
zaoszczędzić. Nie. W związku z tym próbujemy robić to w taki sposób.
W tym konkursie niezwykle ważny jest wymiar motywacyjny. W szpitalu
mamy zatrudnioną fantastyczną kadrę. Natomiast kadra nie jest
wynagradzana motywacyjnie. Proszę Państwa miałem zakończyć tą dyskusję.
Pozwolę sobie zrobić to teraz. Bardzo proszę, żeby temat szpitala został
potraktowany jako temat, który wymaga zgody i kompromisu. Proszę mi
wierzyć, że bez tej zgody w każdej płaszczyźnie Powiatu Trzebnickiego i na
innych polach, ponieważ nie wykluczam tego, to co mówi Pan radny Adach,
że to będzie musiało być zrealizowane w perspektywie, mówię o połączeniu z
jakimś większym szpitalem. Natomiast ja jestem dyrektorem 2,5 miesiąca
i staję na głowie, żeby szpital miał zapewnione spokojne funkcjonowanie.
Proszę nie robić mi z tego powodu zarzutu.
Głos został udzielony radnej Marzannie Jurzyście-Ziętek, która powiedziałanawiązując do listu, który otrzymałam od Wójta Gminy Wisznia Mała, chcę
zadać kilka pytań. Pierwsze: kiedy był ostatni audyt? W roku 2012, dlaczego
nie mógł Pan pracować na starym audycie. Ile kosztuje ten audyt. Kolejne
pytanie, powołał Pan kolejne osoby, to są kolejne koszty. Powiedział Pan
przy rozmowie, że pożyczka, którą Pan wynegocjował to jest 5 milionów
i Panu umożliwia zarządzanie szpitalem, jeśli my zaopiniujemy tą pożyczkę
dla Pana. Ja nie wyrażam zgody na jednoosobowe zarządzanie szpitalem, bo
ja nie będę wiedziała, co Pan będzie robił z tymi pieniędzmi, czy zostanie
spłacona część wierzytelności, jak Pan mówi, częściowo spłacone długi, czy
zostaną w 90 procentach spłacone, a resztę będzie się Pan starał umorzyć…
Przewodnicząca Rady wtrąciła, że pożyczka została już wzięta, podpisana
dzisiaj. Zarząd podjął dzisiaj decyzję.
Marzanna Jurzysta-Ziętek- Już została wzięta?
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Dyrektor Szpitala Pan Piotr Dytko - proszę Państwa. Ja nie powiedziałem, że
chcę rządzić sam, ponieważ nie o rządzenie chodzi, chodzi o dobro szpitala
i o odpowiedzialność dyrektora za ten szpital. Ja nie chcę udowadniać
Państwu, jak dalece moja sytuacja zawodowa była ustabilizowana przed
przyjściem do szpitala. Podjąłem wyzwanie polegające na tym, żeby
spróbować pomóc w tej trudnej sytuacji i mam świadomość wszystkich
trudnych sytuacji. Natomiast ja mówię o odpowiedzialności. Żeby móc
oceniać i rozliczać z tego co dyrektor robi, jak robi, trzeba dać mu trochę
czasu i możliwość samodzielnej pracy, ponieważ nie da się zarządzać z wielu
punktów. Nie może być tak, że dyrektor ma jedną wizję, a, z całym
szacunkiem do Zarządu i do Rady Powiatu, Zarząd i Rada mają inne wizje.
Ja prosiłem o możliwość samodzielności nie w kategoriach tego co się dzieje,
tylko w kategoriach odpowiedzialności za to, co robię. Proszę zauważyć, że
wszystko co się dzieje w szpitalu, od samego początku, jest publikowane na
stronie internetowej. Temu też służył list, który wystosowałem do wszystkich
instytucji. Ja nie mam zamiaru mieć tajemnic, bo szpital jest jednostką
publiczną. Natomiast, nie jest dobrym mechanizmem ręczne sterowanie. Nie
jest dobrym mechanizmem próba oceny, która niestety jest dzisiaj
momentami robiona, żeby przerzucić odpowiedzialność na kogoś, kto jest 2,5
miesiąca na stanowisku dyrektora i od samego początku robi tylko to, żeby
szpital mógł spokojne funkcjonować…
Radny Damian Sułkowski - Proszę Państwa, my opiniujemy wykonanie
planu finansowego za 2014 rok. Ale 5 miesięcy minęło i my radni nie wiemy
co się dzieje w Szpitalu. Proszę nie mieć do nas pretensji i proszę się nie
dziwić pytaniom. Pana pracodawca, Pan Starosta Pana zatrudnił. Pan przed
chwilą mówił, aby była zgoda …… mam nadzieję, że w niedługim czasie
będzie wspólne posiedzenie poświęcone tylko działalności szpitala.
Członek Zarządu Jan Hurkot – proszę Państwa, słyniemy z tego, że
rozwijamy temat, czy potrzeba, czy nie. Natomiast to poprzednie dwie
kadencje były tak nędzne dla szpitala. I to nie dyrektor Dytko, tylko Starosta
Adach i spółka i radny Waldemar Wysocki m.in. regulowali finansami
szpitala. Było osiem lat na to Robert, żeby podjąć decyzję, męską.
Sprywatyzować, tak jak mówiłem na Zarządzie. Ja nie jestem fanem
dyrektora Dytki, dla mnie jest ważny człowiek , desperat, który przyjdzie i się
z tym zmierzy. Dzisiaj nie dyskutujmy nad tym, trzeba, nie trzeba. Trzeba dać
człowiekowi szansę, jak się wywiąże to go pochwalić jeżeli nie, to zganić.
Natomiast, ta pożyczka jest nieuchronna i trzeba ją wziąć. Mówmy
odpowiedzialnie. A nie teraz szukamy, czy kredyt dobry. Myślę Łukasz, że ta
forma jest dobra, a to co było, to jest tragedia. Nie wiem gdzie był Zarząd,
Starosta i spółka. Jak mogliście taki kredyt podpisać. Nikt by w swojej firmie
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nie dopuścił do takiego oprocentowania, a w szpitalu pozwoliliście. To jest
niepotrzebne. Skoncentrujmy się nad tym, co można zrobić. Trzeba tą
uchwałę, którą podjęto wcześniej wprowadzić w życie. Trzeba, albo
sprywatyzować ten szpital, albo w inną formę przekształcić. Ale z tego co
wiem Starosta Wysocki nie chce prywatyzacji. Proszę Państwa, nie ma
lepszej formy jak prywatyzacja, bo wtedy właściciel jest zainteresowany,
żeby to wszystko funkcjonowało. Jeżeli będziemy stosowali
odpowiedzialność zbiorową, a tak tutaj się robi. Ja jestem za tym, by dyrektor
jednoosobowo podejmował decyzje ale był za nie też odpowiedzialny. Trzeba
dać obowiązki i nie przeszkadzać. Na Zarządzie, gdy po raz pierwszy
dyrektor Dytko się pojawił, mówiłem, zobaczymy jak będzie się zachowywał
Starosta Wysocki i reszta, gdy trzeba będzie zwolnić 150 osób. Jeżeli dajemy,
to egzekwujmy. A nie, czynnik ludzki, tak jak ty Robert mówisz często, że
jesteś dumny z tego, bo nie zwolniłeś. Ale trzeba było nie zatrudniać też, jak
pracowałeś tutaj dwie kadencje. A ty zatrudniałeś, a nie zwalniałeś, a ja bym
zrobił pewną selekcję i słabych bym pozwalniał. Poza tym, poza programem,
zobaczcie, gdyby były dwie kadencje nie było by ... jestem za tym, żeby da
dyrektorowi kompetencje i wymagać.
Radna Marzanna Jurzysta-Ziętek – pytanie do Pana Dyrektora. Wszyscy
mówią, począwszy od Pana Starosty, że jest jakaś wizja dla szpitala. Czy
dyrektor ma wizję, my byśmy chcieli wiedzieć …
Przewodnicząca Rady przerwała wypowiedź mówiąc, że ten problem przy
innym temacie można omówić.
Wiceprzewodniczący Rady Łukasz Budas - jak najbardziej, ja nie rozliczam
dyrektora. Ja uważam, że stary Zarząd nie pokrył długu. Tylko jeżeli w tym
sprawozdaniu poruszony jest temat tego roku to dla mnie jeżeli bierzmy
kredyt 5 milionowy, ja się z tym zgodzę, ale pytanie jest jedno. Dyrektor
rozbudowuje administrację, ile ta administracja będzie kosztowała, bo szybkie
obliczenie 3% z 5 milionów zł to jest 150 tys. zł. W tej chwili mnie interesuje
za co, kto tam jest odpowiedzialny, bo minęło 5 miesięcy Pani Janku, Panie
radny, jest Pan w Zarządzie i do dzisiaj nie wiemy, co ze szpitalem się dzieje.
Ja nie winię dyrektora, mnie chodzi o to jak … bo w pewnym momencie
może się okazać, że ten kredyt nas kosztuje też 150 tys zł , bo nie wiemy jak
zostanie administracja rozdmuchana. Od tego jest menadżer, podjął się
pewnego wyzwania i powinien to wyliczyć, ale umowy też powinny być
odpowiednio napisane - od efektów pracy.
Dyrektor Szpitala Pan Piotr Dytko –ja nie jestem zdesperowany, to nie jest
kwestia desperacji, tylko kwestia odpowiedzialności, za szpital, za
pracowników, za których czuję się odpowiedzialny . Wszystko co robię wiąże
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się wyłącznie z odpowiedzialnością, za szpital, za mieszkańców, za
pacjentów. Proszę nie traktować mnie jako desperanta, bo żaden desperant nie
przyszedł by do szpitala pracować. Podam kilka przykładów, czy wiecie
Państwo, że kierownicy oddziałów do tej pory nie mieli swoich zakresów
czynności. Czy wiecie Państwo, że w dziale zamówień publicznych są tak
duże problemy natury organizacyjnej, że Pani kierownik działu, która
przyszła prosząc o urlop macierzyński, sformułowała raport, w którym pisze,
że zakończenie przetargów, które powinny się odbyć, zajmie kilkanaście
miesięcy. Widzicie Państwo, jak bardzo uboga administracja jest w szpitalu.
Czy wiecie Państwo jakie dyrektor ma narzędzia do zarządzania szpitalem?
Nie ma żadnych. Zarządzanie szpitalem opiera się tak naprawdę o informację.
Bardzo trudno jest zarządzać, gdy w szpitalu jest sześć programów
niekompatybilnych. A każdy kto zarządza wie, że systemy informatyczne są
niezwykle istotne. Chciałem powiedzieć, pokazać, że jestem osobą niezwykle
otwartą na współpracę, na rozmowy. Nigdy nie unikałem spotkań, rozmów,
drzwi do mnie są otwarte, jestem do dyspozycji. Na koniec chciałem
zaapelować. Proszę mnie nie obarczać odpowiedzialnością, bo szpital jest
i był gdy go przejąłem, w dramatycznej sytuacji. Moim zadaniem jest, aby
skierować go we właściwym kierunku. Rozpoznam sytuację i powiem
w którym kierunku szpital powinien podążać. Prosiłbym, żebyście Państwo
w tym jednym aspekcie wznieśli się ponad podziały i mieli na uwadze dobro
szpitala.
Przewodnicząca Rady podziękowała i powiedziała, że nie udzieli Robertowi
Adachowi głosu, który zgłaszał chęć zabrania głosu w dyskusji. Mówiła temat szpitala wszystkim nam leży na sercu i ze szczególną troską będziemy
traktować sprawy szpitala. Proponuję w najbliższym czasie zorganizować
odrębne spotkanie poświecone sprawom szpitala. Mogę zagwarantować, że
wspólnie z prezydium złożymy wniosek do Pana Starosty o spotkanie, czy
sesję, w trybie pilnym.
Członek Zarządu Jan Hurkot- powiedział, że dyrektor od rana bierze udział
w spotkaniach. Zaproponował, aby dać dyrektorowi możliwość skupienia się
na pracy, a nie organizować coraz to różne spotkania, na które dyrektor
będzie „biegał jak woźny”.
Przewodnicząca Rady – Szanowni Państwo, proszę o zajęcie stanowiska
w sprawie sprawozdania z wykonania Planu finansowego Szpitala im. Św.
Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.
Dyrektor Szpitala Pan Piotr Dytko zwrócił uwagę, że Sprawozdanie nie musi
być głosowane.
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Przewodnicząca powiedziała – tak, będzie tylko przyjęte.
Barbara Czternastek wtrąciła – może być głosowane.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie - kto jest za przyjęciem
sprawozdania?
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala im Św. Jadwigi
Śląskiej w Trzebnicy za rok 2014, zostało przyjęte jednogłośnie.
Przewodnicząca Rady - zanim przejdziemy do podjęcia uchwał, chciałabym
zwrócić uwagę Państwa radnych, że w związku z obstrukcją części radnych,
skutkującą brakiem możliwości obradowania przez komisje nad projektami
uchwał, żadna z uchwał nie została zaopiniowana przez komisje, proszę to
zaprotokołować
Barbara Czternastek – powiedziała, że niektóre uchwały były opiniowane
przed VIII sesją.
Przewodnicząca Rady – tak, niektóre. Dlatego proponuję, aby podjąć się
uchwalenia niezaopiniowanych uchwał objętych w porządku dzisiejszej sesji
i przystępujemy…..
Ad.5
Podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania do składu Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku dwóch radnych Powiatu Trzebnickiego.
Przewodnicząca Rady- otwieram dyskusję.
Radny Damian Sułkowski zaproponował na członków komisji Pana
Sławomira Zarentowicz i Jana Hurkota. Jan Hurkot przekonywał do pracy
w Komisji Pawła Olesia, a następnie zgłosił kandydaturę Pana Pawła Olesia.
Radni Sławomir Zarentowicz i Paweł Oleś wyrazili zgodę.
Przewodnicząca Rady - do składu Komisji Porządku i Bezpieczeństwa
deleguje się radnych Pana Sławomira Zarentowicz i Pana Pawła Olesia.
Nie było więcej głosów.
Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie uchwałę.
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Głosy:

-za
-przeciw
-wstrzymało się

12
0
0

Uchwała Nr X/37/2015 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 1 czerwca 2015
roku w sprawie oddelegowania do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
dwóch radnych Powiatu Trzebnickiego, została podjęta.
Uchwała dołączona do protokołu.
Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia treści w Statucie Związku.
Przewodnicząca Rady- otwieram dyskusję.
Radny Damian Sułkowski zaproponował, aby przegłosować bez dyskusji,
ponieważ projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji przed VIII
sesją.
Dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania.
Głosy:

-za
-przeciw
-wstrzymało się

12
0
0

Uchwała Nr X/38/2015 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 1 czerwca 2015
roku w sprawie ustalenia treści w Statucie Związku, została podjęta.
Uchwała dołączona do protokołu.
Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Powiatu Trzebnickiego ze
Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy.
Przewodnicząca Rady – otwieram dyskusję.
Głos zabrał radny Robert Adach i powiedział – chciałem przedstawić
sprawozdanie stowarzyszenia turystycznego, które wykazuje, że
Stowarzyszenie pozyskało w przeciągu roku 168.207 zł i zrealizowało
projekty na kwotę 315 tys. zł. m.in. utworzenie tras rowerowych , wydawanie
folderów. Stowarzyszenie pozyskało także ok. 400 tys. zł na zorganizowanie
festiwalu muzyki kameralnej i organowej i prowadziło cały logistyczny
ciężar, związany z tym festiwalem. Czyli, porównując do rocznej składki
około 25 tys zł. per saldo opłaca się nam, by Stowarzyszenie to istniało. Tym
bardziej, że za chwilę będzie nowy okres finansowania z pieniędzy unijnych
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i nie wszystkie pieniądze mogą wziąć samorządy, część tych pieniędzy
przeznaczona jest dla stowarzyszeń. W tym kontekście, taki podmiot dwóch
powiatów, który jeszcze generuje wspólny podmiot turystyczny, między
Powiatem Trzebnickim i Milickim, powinien być utrzymany.
Wiceprzewodniczący Rady Łukasz Budas – oglądałem to i utrzymanie dwóch
osób kosztuje tam 100 tys. zł. Proszę mi odpowiedzieć 315 tys. dostajemy,
a 100 tys. kosztuje utrzymanie dwóch osób, tak? To jest lekka kpina. Lepiej
żeby te pieniądze gminy pozyskały, niż my mamy ... 100 tys. , 20 tys. Powiat
wypłaca, tak? 100 tys. biorą trzy osoby. 80 tys. Księgowa, utrzymanie Biura.
To jest ok. 100 tys zł. To niech pokażą całe papiery, całe sprawozdanie, całe
finansowane, a to widziałem na oczy. Dla mnie to jest kpina, żeby dwie osoby
brały 100 tys. Dla mnie to jest praca dla dwóch osób to jest 4 tys. za robienie
za nic. Często osoba dostaje średnio 3.300 zł, to posłuchajcie, to są tak
potężne pieniądze. Odpowiedźcie sobie sami na pytanie, ile wy musicie
pracować na te 3,300 zł.
Radny Robert Adach- Szanowni Państwo. Musielibyśmy zaprosić burmistrza
Lewandowskiego, który jest prezesem Stowarzyszenia, żeby się odniósł do
tego. Trudno mi się odnieść do wypowiedzi Łukasza skoro nie dysponuję
materiałami. Ja tylko wiem, że Powiat płaci około 25 tys. a środków
pozyskaliśmy to ok. 300 tys. na projekty promujące Powiat. Oczywiście
w skład zarządu stowarzyszenia wchodzi starosta i burmistrzowie i oni
decydują, ile kto zarabia i to jest dzisiaj kompetencja Starosty Wysockiego,
który powinien się przyjrzeć i zobaczyć, czy płaci, czy nie, jest członkiem
zarządu, tak? Ja nie wiem, czy to jest prawda co ty powiedziałeś, być może
tak, być może nie. Ale występowanie z tego stowarzyszenia, jest daleko idącą
nieodpowiedzialnością w kontekście pozyskania pieniędzy na promocję
regionu.
Członek Zarządu Jan Hurkot – proszę Państwa z tego co wiem, kilkakrotnie
burmistrz Lewandowski był zapraszany na posiedzenie zarządu i nie
przyszedł.
Łukasz Budas – Panie Robercie, to o czym dyskutować, jak Pan nie ma
dokumentów, nie wie Pan o czym mówię, co jest prawdą, coś Pan czyta
w Internecie, po co dzisiaj dyskutować. Odłużmy to.
Przewodnicząca Rady – ale nie można. Pan Starosta może wycofać wniosek.
Członek Zarządu Jan Hurkot – zaprośmy burmistrza Lewandowskiego, bo
z tego co mówił Starosta Wysocki, burmistrz Lewandowski był zapraszany
kilkakrotnie i nie przyszedł na spotkanie.
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Następnie Jan Hurkot złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad
omawianego punktu:
Przewodnicząca Rady Małgorzata Matusiak – Pan Jan Hurkot złożył wniosek
formalny o zdjęcie z porządku obrad punktu: podjęcie uchwały w sprawie
wystąpienia Powiatu Trzebnickiego ze Stowarzyszenia Gmin Turystycznych
Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy, kto jest za przyjęciem wniosku
formalnego Pana Hurkota?
Głosy:

-za
-przeciw
-wstrzymało się

12
0
0

Wniosek przyjęto jednogłośnie. Projekt uchwały wycofany z porządku obrad.
Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek
niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Trzebnickiego oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Przewodnicząca Rady - projekt nie był zaopiniowany przez komisje…
Barbara Czternastek wtrąciła – ten projekt uchwały był zaopiniowany przez
komisje przed VIII sesją.
Przewodnicząca Rady – jeżeli był, to otwieram dyskusję.
Dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania.
Głosy:

-za
-przeciw
-wstrzymało się

12
0
0

Uchwała Nr X/39/2015 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 1 czerwca 2015
roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek
niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Trzebnickiego oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, została podjęta.
Uchwała dołączona do protokołu.
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Łukasz Budas opuścił salę obrad godz. 18.25.
Obecnych na 11 radnych.
Ad.9
Podjęcie uchwały w sprawie zmian składzie stałych komisji Rady Powiatu
Trzebnickiego.
Przewodnicząca Rady – do Biura Rady wpłynęło pismo radnej Ewy Pasek,
z prośba o uwzględnienie jej osoby do prac w Komisji Budżetu, Finansów
i Rozwoju Powiatu. Otwieram dyskusję.
Dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania.
Głosy:

-za
-przeciw
-wstrzymało się

11
0
0

Uchwała Nr X/40/2015 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 1 czerwca 2015
roku w sprawie zmian składzie stałych komisji Rady Powiatu Trzebnickiego,
została podjęta.
Uchwała dołączona do protokołu.
Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Dobrosławy
Dzierzgowskiej-Herman na Starostę Trzebnickiego.
Przewodnicząca Rady - Szanowni Państwo, w oparciu o uchwałę VIII/44
podjętą w 1999 roku w sprawie trybu rozpatrywania skarg, podjęłam zgodnie
z § 2 działania nadając bieg skardze, kierując ja do odpowiedniej,
przedmiotowej komisji Rady Powiatu. Jednocześnie pismem zwróciłam się
do pana Starosty o ustosunkowanie się do treści do skargi, jednak do dnia
dzisiejszego nie otrzymałam odpowiedzi. Otrzymałam natomiast opinię
prawną kancelarii prawnej. Autorką skargi jest Pani Dzierzgowska-Herman.
O udzielenie głosu poprosił radny Damian Sułkowski i zapytał – czy mamy
jeszcze czas na odpowiedź, bo chciałbym usłyszeć odpowiedź Pana Starosty,
ona będzie kluczowa.
Przewodnicząca Rady – drodzy Państwo, chciałabym podkreślić, że skarga
złożona z dnia 10 kwietnia wpłynęła dnia 21 kwietnia. Do mnie, wpłynęła
bodajże 15 maja, ale pismem poinformowałam skarżącą, że skarga nie
zostanie rozpatrzona …..
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Barbara Czternastek – o tym, że skarga nie zostanie rozpatrzona
w ustawowym terminie, w ciągu miesiąca.
Przewodnicząca Rady – otwieram dyskusję. Czy chcecie abym przytoczyła
opinię prawną?
Z sali - czytaliśmy.
Radny Robert Adach – ja mam taką uwagę, że o ile ta opinia odnosi się do
stosunku pracy i w tym kontekście jest słuszna, że to jest stosunek pracy
pomiędzy pracodawcą i pracobiorcą, o tyle skarga ta w kontekście nie
realizowania zadań przez Starostę wynikających z uchwały podjętej przez
Radę Powiatu w kontekście pełnomocnika ds. zdrowia i oddelegowanie
w części tylko zadań etatowemu członkowi Zarządu jest złamaniem uchwały
i to jest jak najbardziej kompetencja Rady Powiatu Trzebnickiego. Na ile
Starosta zwalniając Panią Herman i nie zatrudniając nikogo na jej stanowisko,
likwidując ten etat złamał uchwałę Rady Powiatu Trzebnickiego. To jest
nasza kompetencja. Analogicznie zwolnienie Pana Jurka Józefczyka,
pełnomocnika zajmującego się zarządzaniem kryzysowym, bez zatrudnienia
na jego stanowisko osoby, która by się tym zajmowała. W momencie, kiedy
ustawa o samorządzie powiatowym w prostej linii mówi, że Starosta
odpowiada za zarządzanie kryzysowe. Powierzenie tych zadań stażyście jest
daleko idącą nieodpowiedzialnością, nie wynikającą z kodeksu pracy ale z
ustawy o samorządzie powiatowym i to też jest nasza kompetencja. Na ile
Starosta przy pomocy stażysty jest w stanie realizować wynikające
z zarządzanie bezpieczeństwem Powiatu Trzebnickiego. Twierdzę, że nie jest
w stanie i w tym kontekście Starosta uszczuplił Powiat o realizację tego
zadania i to jest też nasza kompetencja, która też powinniśmy się zająć.
Przewodnicząca Rady – przejdziemy do głosowania nad uchwałą
Barbara Czternastek przerwała – przepraszam, ale jeżeli Państwo chcecie
przegłosować, to uchwała ta wymaga uzasadnienia. Pan Starosta nie może
przekazać uchwały do nadzoru, bez pełnej treści uzasadnienia. Uzasadnienie
jest potrzebne do uchwały, a stanowisko czy zasadna, czy niezasadna Państwo
przegłosujecie.
Wiceprzewodniczący Rady Adam Gubernat – stawiam wniosek formalny
o 5 min przerwy.
Jednogłośnie wniosek został przyjęty.
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Przerwa od godz. 18.35 do godz. do godz. 18.40
Po przerwie Przewodnicząca Rady – wznawiam obrady X sesji. Stwierdzam
obecność 11 radnych. Przechodzimy do porządku obrad, a mianowicie
podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Trzebnickiego.
Radny Robert Adach - jest wniosek formalny, żeby jeszcze raz skierować te
skargę do komisji w kontekście realizacji uchwały, a także ustawy, mówię
tutaj o dwóch zwolnionych pracownikach, czyli w kontekście zarządzania
kryzysowego i pełnomocnika, czy tutaj Starosta nie przekroczył swoich
uprawnień zwalniając tych ludzi, a co zatem idzie pozbawiając Powiat
Trzebnicki zarządzania w kontekście zarządzania kryzysowego i w jakiejś
części realizacji uchwały wynikającej z kompetencji pełnomocnika
ds. zdrowia.
Barbara Czternastek – przepraszam, ale tego wniosku nie zapisałam i nie do
końca go zrozumiałam, o co jest wniosek formalny?
Radny Robert Adach – wniosek jest o to, aby całą skargę cofnąć do Komisji
Budżetowej, w kontekście zbadania, czy Starosta nie dopuścił się tym
działaniem, działaniem na szkodę Powiatu w kontekście pozbawienia Powiatu
zarządzania kryzysowego w jednym zakresie, a w drugim zakresie nie
realizowania uchwały, którą podjęła Rada Powiatu w kontekście uprawnień
pełnomocnika ds. zdrowia.
Radny Sławomir Zarentowicz – ale czy nie będzie to samo, czy dzisiaj
podejmiemy, czy na komisji, to da nam to samo.
Wiceprzewodniczący Rady Adam Gubernat – żeby skierować tą skargę do
Komisji Rewizyjnej, celem rozpatrzenia i zbadania. To jest wniosek
formalny.
Barbara Czternastek – nie można… do komisji rewizyjnej .
Przewodnicząca Rady – dlaczego ?
Barbara Czternastek – musicie przestrzegać zapisów uchwały, która Was
obowiązuje, Państwo dostaliście tą uchwałę ….
Radna Marzanna Jurzysta -Ziętek - Pani Barbara przesłała nam uchwałę i jest
w niej napisane, że komisją, która zajmuje się takimi skargami jest Komisja
Budżetowa, a nie Komisja Rewizyjna.
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Barbara Czternastek – w uchwale jest, że komisja tematyczna, komisja
merytoryczna.
Wiceprzewodniczący Rady Adam Gubernat – przegłosujemy wniosek,
a drugi wniosek będzie do komisji rewizyjnej.
Przewodnicząca Rady - Kto jest za wnioskiem Pana Adacha.
Wniosek przyjęty jednogłośnie , 11 głosami za.
Wiceprzewodniczący Rady Adam Gubernat złożył wniosek, aby skierować
skargę do Komisji Rewizyjnej celem jej rozpatrzenia i przygotowania
projektu uchwały.
Radny Paweł Oleś wtrącił – projekt uchwały już jest...
Następnie przez chwilę dyskusja dotyczyła zapisów uchwały o trybie
rozpatrywania skarg. Wyjaśniane były procedury dot. rozpatrywania skarg
i po tej dyskusji został podjęty, zgłoszony przez Adama Gubernata wniosek,
o zdjęcie z porządku obrad punktu: podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia
skargi Pani Dobrosławy Dzierzgowskiej-Herman na Starostę Trzebnickiego.
Wniosek przyjęty jednogłośnie, głosami za-11.
A następnie przegłosowano wniosek o ponowne skierowanie skargi do
Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Powiatu celem przygotowania
uzasadnienia do projektu uchwały.
Wniosek przyjęty jednogłośnie, głosami za-11.
Ad.11
Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia uchwały
intencyjnej zobowiązującej Radę Powiatu Trzebnickiego do podjęcia działań
w celu uniemożliwienia przekazania Gminie Trzebnica działki nr 8/7 AM 8
obręb Trzebnica Trzebnickiego.
Przewodnicząca Rady ogłosiła - wnoszę o autopoprawkę do projektu uchwały
w brzmieniu: podjęcie uchwały intencyjnej zobowiązującej Zarząd Powiatu
Trzebnickiego
do podjęcia działań w celu unieważnienia umowy
przekazania Gminie Trzebnica nieruchomości. Otwieram dyskusję.
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Radny Robert Adach - chcę uzasadnić tą uchwałę. Zarząd poprzedniej
kadencji zwrócił się do Gminy Trzebnica z wnioskiem o zmiany zapisów w
planie zagospodarowania przestrzennego w ten sposób, żeby ta działka mogła
być sprzedana, a pieniądze z tej działki mogły być przeznaczone na wsparcie
Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej. Wycena tej działki w kontekście
budowlanym optowała na kwotę około 5 milionów złotych czyli zapisem,
gdzie moglibyśmy zrealizować inwestycje budowlane Powiat mógł sprzedać
za kwotę 5 mln złotych. Nawet przy zapisach w dzisiejszego planu działka
była wyceniana na kwotę ponad 2 milionów złotych. To był ostatni duży
majątek Powiatu, który mógł znacznie wesprzeć zadania statutowe Powiatu w
tym zakresie np. pokryć straty z ostatnich lat, które wynikają
z ustawy o działalności leczniczej. I w tym kontekście i jeszcze biorąc
okoliczności przekazania tej działki, kiedy jeden z członków zarządu był
pomijany, nie informowany o tej transakcji, a wręcz sabotowany możemy
domniemać, że te ruchy działały na szkodę Powiatu. Ze względu na to, że ta
transakcja dotyczy dwóch podmiotów publicznych twierdzę, że możemy
wnosić o zwrot tej działki w sposób polubowny. Zarząd może wystąpić do
Burmistrza Marka Długozimy z prośbą o oddanie tej działki w celu sprzedaży
i pokrycia starty szpital im Św. Jadwigi Śląskiej Trzebnicy. Przypominam, że
większość pracowników szpitala jest mieszkańcami Gminy Trzebnica i w tym
kontekście burmistrz mógłby wesprzeć. Podsumowując, ta transakcja była
robiona w sposób tajny, Zarząd nas nie informował o tej transakcji. Na moje
pytanie, czy została podjęta jakaś decyzja związana nieruchomościami,
Starosta Wysocki nie informował nas na ten temat. Domniemam, że mamy
prawo żądać zwrotu wartości Powiatu Trzebnickiego celem realizacji zadań
statutowych, ze sprzedaży tej działki.
Następnie Przewodnicząca Rady powiedziała- z uwagi na to, że jest to
autopoprawka odczytam treść uchwały: w sprawie podjęcia uchwały
intencyjnej zobowiązującej Zarząd Powiatu Trzebnickiego do podjęcia
działań w celu unieważnienia umowy przekazania Gminie Trzebnica
nieruchomości. Na podstawie art.12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym /tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. , poz. 595 ze
zm./ Rada Powiatu Trzebnickiego uchwala, co następuje: §1 Rada
Powiatu Trzebnickiego zobowiązuje Zarząd Powiatu Trzebnickiego się do
podjęcia wszelkich działań w celu unieważnienia umowy przekazania przez
Powiat Trzebnicki na rzecz Gminy Trzebnica nieruchomości położonej
w Trzebnicy, działka nr 8/7 AM-8 obręb Trzebnica, dla której Sąd Rejonowy
w Trzebnicy prowadzi księgę wieczystą KW ….. numeru nie mamy, proszę
zaprotokołować, że uzupełnimy numer. § 2 Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.
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Radna Marzanna Jurzysta-Ziętek powiedziała, że spróbuje znaleźć numer
działki.
Przewodnicząca Rady proszę o przegłosowanie autopoprawki, kto jest za
przyjęciem?
Przegłosowano jednogłośnie, głosami –za 11.
Nie znaleziono numeru działki.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie kolejną autopoprawkę: bez
numeru księgi, z zapisem działka nr 8/7 AM-8 obręb Trzebnica.
Przegłosowano jednogłośnie, głosami –za 11.
Przewodnicząca Rady- przystępujemy do przegłosowania całej uchwały
w sprawie podjęcia uchwały intencyjnej zobowiązującej Zarząd Powiatu
Trzebnickiego
do podjęcia działań w celu unieważnienia umowy
przekazania Gminie Trzebnica nieruchomości.
Głosy:

-za
-przeciw
-wstrzymało się

11
0
0

Uchwała Nr X/41/2015 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 1 czerwca 2015
roku w sprawie podjęcia uchwały intencyjnej zobowiązującej Zarząd Powiatu
Trzebnickiego do podjęcia działań w celu unieważnienia umowy przekazania
Gminie Trzebnica nieruchomości, została podjęta.
Uchwała dołączona do protokołu.
Ad. 12
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Trzebnickiego
uchwalonego Uchwałą nr III/7/98 z dnia 31 grudnia 1998 roku w sprawie
uchwalenia Statutu Powiatu Trzebnickiego.
Radni otrzymali projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady oddała głos radnemu Damianowi Sulkowskiemu
Radny Damian Sułkowski – w związku z tym, że sytuacja Powiatu jest
nieciekawa, uważam, że nasz Powiat nie potrzebuje aż tylu członków zarządu
i nie potrzebuje członka etatowego. Będzie to ekonomiczne rozwiązanie i da
ponad 150 tys zł oszczędności.
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Przewodnicząca Rady – z uwagi na to, że uchwała została wprowadzona
do dzisiejszego porządku obrad proponuję jej odczytanie.
Odczytała treść projektu uchwały: uchwała w sprawie zmiany Statutu
Powiatu Trzebnickiego uchwalonego Uchwałą nr III/7/98 z dnia 31 grudnia
1998 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Trzebnickiego. Na
podstawie art. 12 pkt 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. 595 ze zm.) Rada Powiatu
Trzebnickiego uchwala, co następuje:
§ 1.
W Statucie Powiatu Trzebnickiego wprowadza się następujące zmiany:
1. § 52 otrzymuje nowe następujące brzmienie „W skład zarządu powiatu
wchodzą: starosta jako przewodniczący, wicestarosta i pozostali
członkowie w liczbie 1 osoba”.
2. § 53 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Ze starostą i wicestarostą
nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Trzebnickiego.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodnicząca Rady – otwieram dyskusję.
Nie było
Przystąpiono do głosowania:
Głosy:
-za
11
-przeciw
0
-wstrzymało się
0
Uchwała Nr X/42/2015 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 1 czerwca 2015
roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Trzebnickiego uchwalonego Uchwałą
nr III/7/98 z dnia 31 grudnia 1998 roku w sprawie uchwalenia Statutu
Powiatu Trzebnickiego, została podjęta.
Uchwała dołączona do protokołu.
Ad. 13
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Rehabilitacyjnego
i Opieki Długoterminowej w Żmigrodzie za 2014 rok.
O udzielnie głosu poprosił radny Damian Sułkowski i powiedział – jako
mieszkaniec Żmigrodu jestem zainteresowany szpitalem. Jest to szpital
Kopciuszek przy szpitalu w Trzebnicy, bo kontrakt tego szpitala to 5%
kontraktu szpitala w Trzebnicy. Mam dużo pytań, co do funkcjonowania tego
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szpitala. Szpital ten nie jest do końca wykorzystany, mógłby więcej zadań
realizować. Dlatego prosiłbym, by dzisiaj tego sprawozdania nie przyjmować.
Członek Zarządu Jan Hurkot – a ja uważam, że tam jest niepotrzebny
zastępca dyrektora. Szukamy oszczędności wszędzie, a w tak małym
szpitalu, to jest fikcja. Poprzedni Zarząd tego nie zrobił i Pan Starosta tego nie
zrobił i obecny Pan Starosta też tego nie chce zrobić . Uważam, że wystarczy
tam jeden dyrektor.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Matusiak- rozumiem, że nie głosujemy, że
nie musimy głosować, że sprawozdanie nie zostanie dzisiaj przyjęte. Tak?
Radny Robert Adach – ja proponuję, aby przyjąć ze względu na terminy,
a zaprosić dyrektora na komisje bądź na sesję.
O udzielnie głosu poprosiła Skarbnik Powiatu Pani Grażyna CyganWołyńczyc i wyjaśniła – to jest sprawozdanie z wykonania planu
finansowego, które powinno być przyjęte jeszcze w kwietniu. Natomiast do
końca czerwca będziecie Państwo mieli okazje jeszcze raz prosić dyrektorów,
bo musi być zatwierdzane przez Radę Sprawozdanie bilansów, uchwałą
Rady. Do końca czerwca jest obowiązek podjęcia uchwały w sprawie
zatwierdzenia bilansu.
Barbara Czternastek wyjaśniła, że radni otrzymali od Zarządu uchwałę
w sprawie przedstawienia wykonania planu finansowego, a słowo
„przedstawienie” oznacza, że zostało przedstawione Radzie, nawet jeśli nie
ma dyrektora na sesji. Nie musi być głosowane.
Radny Damian Sułkowski – to ja wycofuję swój wniosek.
Nie było głosowania.
Ad.14
Sprawozdanie
z
wysokości
średnich
wynagrodzeń
nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
przez Powiat Trzebnicki.
Przewodnicząca Rady - podobna sytuacja.
Nie było głosów, radni nie zajęli stanowiska.
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Ad.15
Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Trzebnickiego
w roku 2014.
Przewodnicząca Rady - otwieram dyskusję podkreślając, że Państwo
otrzymaliście materiały. Na sali obrad jest obecna Pani dyrektor i jeżeli są
pytania, to proszę.
O udzielnie głosu poprosiła Pani Renata Widłak-Stępień, Powiatowy
Inspektor Sanitarny i powiedziała, że większych zagrożeń dot. stanu
bezpieczeństwa sanitarnego w roku 2014 nie było. Poprosiła, by zaprosić ją
na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, bo chce przedstawić
problemy, które ją nurtują jako inspektora sanitarnego. Powiedziała, że jeśli
radni będą mieli jakiekolwiek pytania dot. stanu sanitarnego Powiatu to prosi
o pytania.
Następnie w głosowaniu Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego
Powiatu Trzebnickiego w roku 2014 została przyjęta jednogłośnie.
Na salę obrad wrócił radny Łukasz Budas – godz. 19.10.
Obecnych na sali 12 radnych.
Ad.16
Plan pracy Rady Powiatu Trzebnickiego na 2015 rok.
Zatwierdzony głosami , za 11; przy 1 wstrzymującym się.
Ad.17
Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Powiatu na 2015 rok.
Zatwierdzony jednogłośnie.
Ad. 18
Plan pracy Komisji Polityki Społecznej na 2015 rok.
Zatwierdzony jednogłośnie.
Ad.19
Interpelacje i zapytania radnych.
Wiceprzewodniczący Rady Łukasz Budas – pytanie do Przewodniczącej
Rady. Zarząd złożył wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Dlaczego ta
sesja nie została zwołana.
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Robert Adach i Małgorzata Matusiak razem - dzisiaj jest zwołana …
Wiceprzewodniczący Rady Łukasz Budas – no tak ale termin…
Robert Adach i Małgorzata Matusiak razem- referencyjny …
Wiceprzewodniczący Rady Łukasz Budas – ale jeżeli tak będziemy robili
to…
Przewodnicząca Rady Małgorzata Matusiak – z uwagi na to, że w środę,
tydzień temu, będąc na dyżurze zaplanowałyśmy, o czym wiedział Pan
Starosta, zaplanowałyśmy sesje w trybie zwyczajnym, która odbywa się w tej
chwili. Pan Starosta o tym wiedział, nie podjął żadnych działań, a jest
zobowiązany do tego, żeby za pośrednictwem Biura Rady poinformować
wszystkich radnych, zrobił to nie Pan Starosta, tylko Pani Barbara
Czternastek, pracownik, w terminie późniejszym, ta sesja się odbyła.
Dlaczego nie została w terminie siedmiodniowym zwołana. Dlaczego.
Wniosek, który otrzymałam w dniu 22-go, w wersji elektronicznej, wniosek
zarządu o zwołanie sesji w trybie … był niekompletny, nie zawierał uchwał,
które będą przedmiotem sesji nadzwyczajnej. Uchwały, które są przedmiotem
sesji nadzwyczajnej zostały przedstawione Państwu w porządku obrad sesji,
tej która trwa obecnie. Z drugiej strony, o czym będę mówiła na sesji
nadzwyczajnej, nie było takiej potrzeby zwołania sesji nadzwyczajnej, z
uwagi na to, że zaplanowana była sesja na dzień 1 czerwca.
Wiceprzewodniczący Rady Łukasz Budas – bo dotyczy Żmigrodu i chodziło
o to, że do końca miesiąca należało przegłosować...
Małgorzata Matusiak - przedmiotem sesji nadzwyczajnej są dwie uchwały
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Trzebnickiego na rok 2015 i w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Trzebnickiego na lata
2015 -2016. Z uwagi na to, że nie ma Pana Starosty, a jest Pani Skarbnik,
zadam pytanie, czy uchwała budżetowa jest niezbędnym załącznikiem do
wniosku złożonego w sprawie, jak pisze Pan Starosta, w uzasadnieniu do
uchwały w sprawie zmian w budżecie, do wniosku o dofinansowanie boiska
wielofunkcyjnego, zadaję pytanie …
Skarbnik Powiatu Pani Grażyna Cygan-Wołyńczyc - nie wiem, odpowiedź
zna Wydział Inwestycyjny.
Przewodnicząca Rady- to ja powiem. Dotarłam do Programu Rozwoju
Regionalnej Infrastruktury Sportowej i z dokumentów wynika, że
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załącznikiem do wniosku, który notabene miał być złożony 31 maja jest
oświadczenie o zabezpieczeniu środków finansowych, które pozwolę sobie
odczytać: w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju
Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2015-2017 na
realizację zadania pod nazwą boisko wielofunkcyjne oświadczam, że
wskazana jest nazwa wnioskodawcy, czyli Powiat Trzebnicki, zabezpieczy
środki finansowe gwarantujące realizacje zadania. Pozwoliłam, sobie na
kontakt z Departamentem Urzędu Marszałkowskiego Departamentu Spraw
Społecznych Wydział Sportu, rozmawiałam w tym temacie z osobą
kompetentną, pozwoliłam sobie zadzwonić do Ministerstwa i usłyszałam, że
uchwała w sprawie zmian budżetu nie jest załącznikiem integralnym do
wniosku, wystarczy tylko oświadczenie. Nie wiem, czy satysfakcjonuje Pana
odpowiedź .
Łukasz Budas – sprawdzę …
Radny Robert Adach - z uwagi na fakt, że jestem zastępcą dyrektora tego
departamentu, wniosek wpłynął, a uchwałę należy uzupełnić w tym tygodniu
i koniec.
Przewodnicząca Rady- wystarczy oświadczenie.
Radny Robert Adach – mam pytanie. Kontynuując to niestety, wprowadzenie
w błąd radnych, w wielu aspektach, ale ja zapytam się, przepraszam że Was
bo nie ma Starosty i dwóch członków Zarządu, ale pytam Starostę i członka
zarządu. Ze względu na to, że powziąłem informację, bo zostałem uznany za
stronę w kontekście prowadzonego śledztwa przez prokuraturę w Miliczu, to
jest bardzo istotne, że jeden z głosów podczas wyboru Starosty Powiatu
Trzebnickiego, został usunięty poprzez przerobienie i usunięcie znaku X przy
nazwisku Adach. Ekspert stwierdził, że nie było to działanie przypadkowe, że
było to działanie celowe i jeden z członków Zarządu przyznał się do takiego
faktu. Ze względu na zapis na karcie do głosowania, który mówi, że
postawienie dwóch znaków X na karcie do głosowania powoduje nieważność
tego głosu. Pytanie do Zarządu i do Starosty, czy Zarząd podjął działania do
wyjaśnienia stanu prawnego, kontekście zmanipulowania i przerobienia tej
karty. Istnieje prawdopodobieństwo, że w wyniku tej manipulacji ten głos jest
nieważny, a jeśli ten głos jest nieważny, a przypominam, że był to głos
jedenasty, to wtedy wybór Starosty Powiatu Trzebnickiego jest też nieważny.
Skutkuje to, w pesymistycznym wariancie, uchylaniem poszczególnych
uchwał jeśli strony pójdą do WSA o uchylenie tych uchwał. To jest bardzo
istotny dowód na kilka rzeczy. Po pierwsze, czy Zarząd Powiatu
Trzebnickiego i Starosta ma mandat do tego żeby obejmować to stanowisko.
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Po drugie, czy Zarząd Powiatu Trzebnickiego zrobił analizę prawną, czy
w wyniku tego, moim zdaniem haniebnego działania jednego z członów
Zarządu, takiego na pograniczu uczciwości, czy Powiat Trzebnicki nie jest
narażony na konsekwencje wynikające z podejmowania poszczególnych
uchwał i co za tym idzie wypłaty odszkodowania. Powiem tak, już na boku.
Ja sobie w życiu nie wyobrażałem, że ktoś przy wyborze Starosty Powiatu
Trzebnickiego, będzie szalał z długopisem zmazywalnym i wymazywał głos.
Przypominam Państwu, że tutaj sam stałem i zarówno Przewodniczący
Szkaradziński jak i Panowie z firmy TOYa, jak i etatowy członek zarządu jak
i cały Zarząd próbowali ze mnie zrobić człowieka nieodpowiedzialnego, który
wzywa Policję nie mając uzasadnionego podejrzenia. Okazało się, po
miesiącach wyjaśnień, że to głosowanie zostało zmanipulowane, tak jak
przypuszczałem i mało tego, jeden z członków zarządu, który wszystkim
ludziom, czyli nam gwarantował, że oddał głos na moją osobę i później po
głosowaniu też obecności 11 osób powiedział, że zagłosował na mnie,
przyznał się do przerobienia. Pytam się, czy przerobienie tego głosu nie ma
aspektu związanego z osobami trzecimi, czy ktoś wpłynął celowo, żeby
odnieść z tego powodu korzyści. Czy, ta sprawa była rozpatrywana na
Zarządzie i czy znamy konsekwencje prawne tego zachowania.
Członek Zarządu Jan Hurkot – nie była.
Radny Damian Sułkowski – mam jedną uwagę, to niekoniecznie musi być
Pan Błażewski, bo wybory były tajne.
Kilka osób mówi jednocześnie.
Członek Zarządu Jan Hurkot - powiedział, że polityka jest okrutna i podał
przykłady nieuczciwych działań przy wyborach.
Ad. 20
Wnioski i oświadczenia radnych.
Radna Marzanna Jurzysta-Ziętek – przygotowałam 8 wniosków i złożyłam je
na ręce przewodniczącej.
Następnie omówiła treść wniosków. (Wnioski w załączeniu)
Złożyła też wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat wszystkich
wydatków z budżetu Powiatu od 1 grudnia 2014 r. do 31 maja 2015 r.
z podziałem kwotowym na gminy. Poprosiła, by odpowiedź przesłać też do
Komisji Rewizyjnej.
Radny Robert Adach – ze względu na to, że nie mamy szans na to by
podyskutować z Zarządem na temat informacji, które są tam gdzieś
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wypuszczane do… , choćby do Panoramy Trzebnickiej, np. dotyczące dróg,
które miały być remontowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych i takich animozji, czy podejrzeń na temat dokumentacji, to
chciałbym uporządkować tą dyskusję. Po pierwsze, od wielu lat
dokumentację do remontu dróg powiatowych przygotowuje Zarząd Dróg
Powiatowych i zawsze robił to skutecznie i dobrze. Przypominam, że
podobną dyskusję na temat tego co można na zgłoszenie, a na co trzeba robić
projekt, mieliśmy z firma TOYa, która podała nas do Nadzoru Budowlanego,
że ta droga ze Skarszyna do Krzyżanowic może być remontowana na tzw.
pozwolenie na budowę była remontowana na zgłoszenie i została
wyremontowana. Wygraliśmy wszystkie postępowania z Nadzorem
Budowlanym, a także ta inwestycja była sprawdzana przez Wojewodę.
Analogicznie, była dokumentacja sporządzona na całość drogi z Trzebnicy
do Sułowa, a w zasadzie z Trzebnicy do granicy Powiatu . Ta droga została
w całości zgłoszona do Wydziału Architektury na tzw. zgłoszenie i zostały
podane parametry remontu tej drogi. Tak oświadczyła i podtrzymuje to moja
była szefowa Zarządu Dróg Powiatowych, która jest w dyspozycji
dokumentów, bo Zarząd oczywiście zgłosił ten wniosek do wojewody ale na
wniosek ZDP, bo to ZDP zawsze przygotowuje tą dokumentację. Jakby takie
oświadczenia wicestarosty, że ktoś poświadczył nieprawdę, nie było
dokumentacji, mieszanie z poplątaniem. Po pierwsze ta droga miała być
remontowana na zgłoszenie, a dokumentacja techniczna miała być wykonana
na ścieżkę rowerową, która miała być realizowana z pieniędzy unijnych.
I teraz, tak naprawdę, nie wiemy, co wicestarosta miał na myśli, bo nie chce
z nikim rozmawiać, mówi, że dokumentacja jest źle zrobiona, a efekt jest
taki, że ZDP jeszcze w zeszłym roku przygotował tzw. założenia do
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, złożył zgłoszenie,
a dokumentację już do przetargu, tak ja zawsze robił ZDP w roku, w którym
miał być już robiony remont. Podejrzewam, że Zarząd Powiatu po prostu tej
dokumentacji przetargowej nie zrobił i z tego powodu szukając winnego
zaczyna twierdzić, że dokumentacja jest błędnie wykonana, gdzie ok. 100 km
dróg wcześniej zrobiliśmy zgodnie prawem, bo przecież te wszystkie
inwestycje były badane, czy to przez prokuraturę na wniosek firmy TOYa,
czy to przez inne organy. Ja przypuszczam, że ten bardzo drogi Zarząd
z etatowym członkiem Zarządu, który w jednej z pierwszych uchwal zapisał
zakup ekskluzywnego samochodu…
Jan Hurkot wtrącił -ty go zawnioskowałeś…
i
Łukasz Budas wtrącił – ale, Robert ty to zawnioskowałeś…
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Robert Adach - ale nowy Zarząd złożył uchwałę, ale dajcie mi dokończyć.
Jeśli ja planowałem kupić samochód to chciałem kupić nie ekskluzywny tylko
chciałem kupić do zarządzania kryzysowego …
Łukasz Budas - ale członka Zarządu Ty powołałeś …demagogie Pan tutaj
sieje…
Robert Adach - ja się obawiam o jedno o ile przez 8 lat wszystkie inwestycje,
które radni zaplanowali były w 100% realizowane, o tyle teraz ten Powiat nie
zrealizował, ani nie podejmuje próby realizacji ani jednej. Mało tego, nie
spotyka się z radnymi, żeby zabezpieczać pieniądze. Dzisiaj ich nie ma.
Mówimy o ważnych inwestycjach drogowych o których …..
Przewodnicząca Rady w tym miejscu odebrała głos radnemu mówiąc, że czas
mamy ograniczony. O 19.30 rozpoczynamy sesję nadzwyczajną.
Członek Zarządu Jan Hurkot- ja mam wrażenie, że w tej chwili Staroście
chodzi o to, żeby nie zrealizować żadnej schetynówki. Jak mówiłem, żeby
odebrać kompetencje powyżej 50 zł. Tak trzeba zrobić, bo inaczej mogą
rozdać cały ten Powiat, ale musimy się uprzeć wspólnie i bez względu na
sympatie i antypatie, bo chodzi o to żeby zrealizować inwestycje drogowe,
a nie jakieś tam sztuczne boiska w szkółkach niedzielnych ….
Przewodnicząca Rady przerwała wypowiedź – możemy wrócić do tematu na
sesji nadzwyczajnej? Do Biura Rady wpłynęły pisma, które zostaną
zeskanowane i za pośrednictwem Biura Rady zostaną radnym przesłane,
celem zapoznania się z ich treścią.
Radny Damian Sułkowski – zastanawiam się, czy nie zmienić sposobu
finansowania diet radnych, bo może uderzenie finansowe spowoduje, że radni
zaczną chodzić na posiedzenie komisji i sesje.
Radny Sławomir Zarentowicz – czy radni, którzy nie uczestniczą w sesjach,
czy maja potrącane diety. Zapytał protokołującą, czy są potrącane.
Łukasz Budas zaproponował - aby obniżyć diety w celu oszczędności.
Barbara Czternastek - jeżeli chodzi o naliczanie diet to ja mam to w zakresie
czynności i naliczam zgodnie z uchwałą o naliczaniu diet. Jeżeli mam
wątpliwości, to podpieram się opinią radców prawnych. Szczegóły: obecna
przewodnicząca i wiceprzewodniczący będą mieli wyrównanie diety od
8 kwietnia, a poprzednim zostaną potrącone. Gdy chodzi o sesję IX,
otrzymałam opinie prawną, żeby potrącić diety tym osobom, które nie
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uczestniczyły w sesji. Natomiast co do posiedzeń komisji, które miały się
odbyć 28 maja, czkam na opinię prawną, czy potrącić diety tym radnym,
którzy nie przyszli na posiedzenie.
Radna Marzanna Jurzysta-Ziętek - proszę zaprotokołować, że proszę
o udostępnienie informacji publicznej i przekazanie kopii aktu notarialnego
przekazującego gminie Trzebnica działki przy ul. Piwnicznej nr 8/7AM8
obręb Trzebnica. Kopię aktu proszę wysłać na adres marzanna.zietek@wp.pl
oraz do pozostałych radnych.
Wiceprzewodniczący Rady Adam Gubernat – i innych działek, bo wiem, że
inne działki były przekazywane.
Z sali głosy - wszystkich działek …
Marzanna Jurzysta-Ziętek – to jest wniosek do Zarządu .
Przewodnicząca Rady Małgorzata Matusiak – w odniesieniu do wniosku Pani
Marzanny proponowałbym upublicznić akt notarialny w biuletynie Informacji
publicznej.
Następnie Przewodnicząca Rady poinformowała radnych, że wpłynęły
wezwania do usunięcia naruszeń prawa, Pana Mariusza Szkaradzińskiego
i Pani Magdaleny Szymczuk oraz Rozstrzygnięcie Wojewody w sprawie
stwierdzenia nieważności uchwały o wynagrodzeniu Starosty.
Członek Zarządu Jan Hurkot – chciałbym wrócić do Szpitala w Żmigrodzie,
aby podjąć decyzję, co do zmiany schematu organizacyjnego, bo nie ma sensu
zatrudniania dwóch osób do zarządzania. Szkoda pieniędzy. Lepiej
doposażyć, stworzyć dobrą wizytówkę z tego szpitala, a nie przejadać.
Radny Robert Adach – ale samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
ma swoje kompetencje i prawa i w tym kontekście organ nadzorujący ma
kompetencje tylko przy zmianie dyrektora, a to dyrektor odpowiada za
całokształt działalności. My nie mamy takich kompetencji.
Więcej głosów nie było.
Ad.21
Zamkniecie sesji.
Przewodnicząca Rady - zamykam obrady X sesji Rady Powiatu godz. 19.40.
Protokołowała:
Barbara Czternastek
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