Projekt protokołu Nr LI/2018 z sesji Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 12 kwietnia
2018 roku.

Pani przewodnicząca Małgorzata Matusiak otworzyła LI sesję Rady Powiatu
Trzebnickiego. Powitał wszystkie przybyłe osoby oraz przedstawiła porządek obrad sesji,
który przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie przyznania dotacji Parafii
Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Bagnie na prace konserwatorskie,
restauratorskie, oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na
zadanie pn. : „Konserwacja i restauracja obrazu- Koronacja Marii wraz z ramą,
z kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Bagnie, gm.
Oborniki Śląskiej”.
3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie przyznania dotacji Parafii
Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela w Powidzku na prace
konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków na zadanie pn.: „Naprawa i remont konstrukcji oraz poszycia wieży
kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w Powidzku”.
4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie
finansowej Powiatu Trzebnickiego na lata 2018-2027.
5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu
Trzebnickiego na 2018 rok.
6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczenia dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Trzebnickiego oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie przyjęcia programu pn.
„Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 20182022 r.”
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie przyjęcia programu pn.
„Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Powiecie Trzebnickim w latach 2018-2022”.
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie przyjęcia programu pn.
„Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Trzebnickim”.
10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie określenia zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się
środki finansowe przekazane Powiatowi Trzebnickiemu przez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2018.
11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie uchylenia Uchwały
nr XLVII/235/2017 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 24 listopada 2017 roku
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Jednorocznej Policealnej Szkoły

Edukacji Innowacyjnej w Trzebnicy w Jednoroczną Policealną Szkołę Edukacji
Innowacyjnej w Trzebnicy, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy - Prawo
oświatowe.
12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie uchylenia Uchwały
nr XLVII/247/2017 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 24 listopada 2017 roku
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej
- Policealnego Studium Edukator w Obornikach Śląskich w Szkołę Policealną
– Policealne Studium Edukator, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy
- Prawo oświatowe.
13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie uchylenia Uchwały
nr XLVII/249/2017 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 24 listopada 2017 w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych Wikipedia
w Szkołę Policealną dla Dorosłych Wikipedia, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 2 lit. f
ustawy - Prawo oświatowe.
14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne nabycie w drodze darowizny na rzez Powiatu Trzebnickiego nieruchomości
gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzebnica.
15. Zamknięcie obrad.
Pani przewodnicząca Małgorzata Matusiak: Czy wnioskodawca bądź ktoś z Państwa radnych
chce coś dodać do porządku obrad sesji?
Pan Sławomir Błażewski: Poinformował radnych o rozstrzygnięciu nadzorczym, które to
wpłynęło do podjętej wcześniej uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego oraz przedstawił
argumenty, które to przemawiają za podjęciem nowego – dodatkowego projektu uchwały
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego NR
NK-N.4131.189.2.2018.MC2 z dnia 15 marca 2018 roku.
Pan Robert Adach: Ja proponuję abyśmy również zdjęli projekt uchwały dot. nieodpłatnego
nabycia nieruchomości gruntowej.
Pan Damian Sułkowski: Ja również chciałem zdjąć ten punkt z porządku obrad ale też mam
uwagi też co do kilku uchwał w temacie nr 7,8,9. Są to projekty związane z działalnością
PCPR-u może byśmy się z nimi zapoznali i na ich temat porozmawiali dlatego chciałbym aby
tym się zajęła komisja, chciałbym aby Pan Szydłowski zwołał komisję w tym temacie i albo
żebyśmy stwierdzili, że są naprawdę jakieś nieprawidłowości albo byśmy zakończyli ten
temat. Bo na temat tego pojawiają się różne historia w naszym powiecie dot. tutaj naszych
ośrodków. Bo jest dziwna sytuacja, że przychodzi do mnie były dyrektor Pan Korytkowski z
pretensjami, że tutaj radni nie chcą debatować bo On ma jakieś sytuację i chce wyjaśnić
dlaczego w gazecie umieścili artykuł. Przy okazji porozmawiać, wyjaśnić dlaczego albo jest
ktoś winny albo nie ma i skończyć ten temat. Wszystko się wałkuje poza plecami a potem
opinia jest o nas. Dlatego bardzo proszę aby zarząd i wszyscy radni przyjęli mój wniosek.
Pani dyrektor PCPR-u Zofia Kaczmarek: Bardzo chętnie będę uczestniczyła w komisji żeby
wyjaśnić problemy tych uchwał natomiast jedna taka moja prośba aby nie zdejmować
projektu uchwały dot. podziału środków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej.
Pani przewodnicząca Małgorzata Matusiak: Czy zarząd wyraża zgodę na zdjęcie z porządku
obrad punktów dot. PCPR-u?

Pan Starosta Waldemar Wysocki: Tak zarząd wyraża zgodę aby punkt 7, 8 i 9 ściągnąć z
obrad dzisiejszej sesji oraz dodać punkt dot. wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
do sądu.
Pani przewodnicząca Małgorzata Matusiak: A co z projektem uchwały 14? Czyli wniosek
Pana Adacha o zdjęcie tego projektu.
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Zostaje.
Pani przewodnicząca Małgorzata Matusiak: Czyli zostaje?
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Tak, zostaje.
Pan Damian Sułkowski: Czyli co rada nie może?
Pan Robert Adach: Ja wnioskuję z całą premedytacją aby przegłosować z porządku obrad ten
projekt z kilku powodów. Bo Pan Starosta ukrywa przed nami dane, bo jeszcze będziemy
mogli się indywidualnie dowiadywać kto z tym chodzi i kto ma w tym interes? I dlatego, że
Pan Starosta nie zgadza się żeby ten projekt ściągnąć to proszę żeby ten wniosek
przegłosować a ja uzasadnię do Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hryniaka z jakiego powodu
zawnioskowałem. A w prawie istnieje coś takiego jak powody wyższego rzędu chroniące
dobro publiczne. Ja powołam się do wojewody, że okoliczności głosowania wskazywały na
to, że ta cała transakcja może mieć charakter przestępczy.
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Szanowni Państwo tu padają dość ostre słowa z usta
Roberta Adacha ja chcę tylko oświadczyć, że skieruję pozew do sądu jeśli chodzi o Komisje
Rewizyjną, którą Pan prowadził. Pan nie zapanował nad komisją gdzie organ taki jak Starosta
Powiatu Trzebnickiego był w sposób wyrafinowany, perfidnie obrażany. Natomiast jeżeli
chodzi o działkę to proszę Państwo interesują się ludzie wieloma działkami, nazwiska Panie
Adach nie wiem, nie znam. Mówią, że każdy się interesuję różnymi rzeczami tak jak działka,
którą chcemy sprzedać czy w Rościsławicach czy w Żmigrodzie też różni ludzie dzwonią czy
na sekretariat i też się dopytują o przetarg.
Pan Robert Adach: Rozmawiałem z radnymi i powiedzieli, że Pan Starosta zadzwonił do
niektórych radnych ws. głosowania tego głosowania i osobiście naciskał obiecując różne
rzeczy żeby głosować i żeby tą działkę – przegłosować tę uchwałę i to jest pierwszy powód
dlaczego proszę o ściągnięcie tego punktu. A odniosę się do Komisji Rewizyjnej bo przyszedł
były dyrektor domu dziecka protegowany Pana Wysockiego, który zresztą kilka lat temu
podał mnie do sądu o zniesławienie. I to Pana były podwładny, którego Pan zrobił dyrektorem
domu dziecka oczywiście teraz co Pan mówi to ja odbieram jako zastraszenie mojej osoby. W
taki sposób to jeszcze żaden radny powiatu nie współpracował tak z radnymi. Żeby straszyć
nas wydzwaniać po nocy żebyśmy głosowali za jakąś uchwałą ws. majątku.
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Co Pan opowiada coś się Panu uroiło.
Pan Damian Sułkowski: Mój przyjaciel Statut Powiatu Trzebnickiego mówi w pkt. 6, że ….
Pani przewodnicząca Małgorzata Matusiak: Szanowni Państwo głosujemy nad rozszerzeniem
porządku obrad o dodanie pkt. ws. wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody.
GŁOSOWANIE:
13 – za, 0 – przeciw, 6 – wstrzymujących;
Zdjęcie z porządku obrad pkt. 7 ws. podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w
sprawie przyjęcia programu pn. „Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących
przemoc w rodzinie na lata 2018-2022 r.”
GŁOSOWANIE:

17 – za, 0 – przeciw, 2 – wstrzymujące;
Zdjęcie z porządku obrad pkt. 8 ws. podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w
sprawie przyjęcia programu pn. „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Trzebnickim w latach 2018-2022”.
GŁOSOWANIE:
17 – za, 0 – przeciw, 2 – wstrzymujące;
Zdjęcie z porządku obrad pkt. 9 ws. podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w
sprawie przyjęcia programu pn. „Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie
Trzebnickim”.
GŁOSOWANIE:
17 – za, 0 – przeciw, 2 – wstrzymujące;
Pani przewodnicząca Małgorzata Matusiak: Wniosek Pana Adacha
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Zarząd nie wyraża zgody.
Pani przewodnicząca Małgorzata Matusiak: Zarząd nie wyraża zgody a więc proszę Panią
mecenas jest Pani na sesji a podstawa prawna Statutu Powiatu Trzebnickiego umożliwia
radzie powiatu dlatego czytamy przepisy i mocno, kurczliwie się ich trzymamy
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Żeby było jasne ja sprecyzuję, Zarząd Powiatu
Trzebnickiego nie wyraża zgody na zdjęcie z dzisiejszych obrad LI sesji Rady Powiatu
Trzebnickiego dnia 12 kwietnia 2018 roku o zdjęcie pkt. 14 czyli - podjęcie uchwały Rady
Powiatu Trzebnickiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze
darowizny na rzez Powiatu Trzebnickiego nieruchomości gruntowej zabudowanej,
stanowiącej własność Gminy Trzebnica.
Pani mecenas Dagmara Żmuda: Powiem tak. To czy Państwo podniesiecie rękę czy nie to jest
Państwa dobra wola, jesteście organem niezależnym. Natomiast w moim przekonaniu moja
opinia jest taka, że na zmianę porządku obrad sesji w tym trybie jakim jest zwołana musicie
mieć Państwo na to zgodę zarządu. Mówi o tym art. 12 statutu.
Pani przewodnicząca Małgorzata Matusiak: Z uwagi na to, że temat jest dość kontrowersyjny
proponuję o przegłosowanie wniosku Pana Roberta Adacha.
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Ja tylko powiem tyle, że ja nie będę brał udziału w
głosowaniu bo jest to niezgodne z prawem.
GŁOSOWANIE:
11 – za, 5 – przeciw, 3 – wstrzymujące;
Głosowanie całego porządku obrad sesji z wprowadzonymi zmianami.
GŁOSOWANIE:
13 – za, 0 – przeciw, 6 – wstrzymujących;
Ad. 2
Podjęcie uchwał.
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie przyznania dotacji Parafii
Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Bagnie na prace konserwatorskie,
restauratorskie, oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na
zadanie pn.: „Konserwacja i restauracja obrazu- Koronacja Marii wraz z ramą, z kościoła
parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Bagnie, gm. Oborniki
Śląskiej”.
Pani przewodnicząca Małgorzata Matusiak otworzyła dyskusję w temacie.
Pan Jan Hurkot: Chciałbym spytać czy powiat ma za dużo pieniędzy? Bo rozdawnictwo jest
fajne ale nie z własnej kieszeni. Ale jeśli nie ma na szpital nie ma na wiele innych celów a

dzisiaj miałem okazję rozmawiać z ludźmi z rolnikami z krwi i kości, którzy nie mogą
kupować ziemi a kościół handluje ziemią i ma różnego rodzaju dochody i czy tak zadłużony
powiat powinien jeszcze sponsorować kościół? Zastanówmy się dlaczego my dajemy
pieniądze. Wyjdźmy z długów, wyjdźmy na prostą, prowadźmy racjonalną politykę a nie
rozdawajmy publicznych pieniędzy bo to jest dla mnie nie przyzwoite. Kościół zarabia na
chrztach, komunii, bierzmowaniach, pogrzebach bądź ślubach na wszystkim a my jeszcze
sponsorujemy kościół. Jeżeli ktoś chce z radnych proszę z diety zrezygnować albo Panie
Starosto ze swoich poborów i dać kościołowi.
Pan Damian Sułkowski: I tu się zgadzam z radnym instytucja kościoła funkcjonuje, konkordat
i należy tu zmienić i w kwestii następnej uchwały w Powidzku. Tam rozmawiałem z
mieszkańcami wręcz mieszkańcy dzwonią, pytają kiedy? W czasie wichury zawaliła się
częściowo wieża, uzyskują pieniądze z fundacji i innych źródeł. Skoro większość
mieszkańców z tej małej miejscowości chce i zwraca się z tym do powiatu to myślę dlaczego
nie. Zastanowiłbym się nad innymi kościołami. Jeżeli mamy mały kościółek z maleńką
zakrystią a za chwilę mówimy o dużym zakonie i wielu funkcjonariuszy.
Pan Tadeusz Iwaszuk: Chcę zapytać czy Parafia Bagno handluje ziemią a druga sprawa jest
taka, są to zabytki i najprawdopodobniej dobrze robimy, że dajemy na to pieniądze.
Pan Daniel Buczak: Ja chciałbym powiedzieć podobną rzecz. Nie dajemy pieniędzy na obiad
dla księdza czy na samochód tylko głosujemy nad wsparciem zabytków i się chwalimy w
naszych folderach. Np. gmina Trzebnica jest dumna z tego, że ma zabytki i chwali się tymi
zabytkami więc naturalną rzeczą jest, że wnosi pewien swój wkład.
Pani przewodnicząca Małgorzata Matusiak: Proszę niech zarząd odpowie na pytanie Pana
Iwaszuka.
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Zarząd nie ma takiej wiedzy na temat handlowania ziemią
przez jakieś podmioty sakralne. Natomiast chcę zapewnić Pana, Panie Hurkot, że ja swoje
prywatne pieniądze daję na kościół. / szum na sali / i co by Pan jeszcze chciał zobaczyć, plecy
moje, buzię moją? Zdjęcie Panu zrobię i prześlę.
Pan Sławomir Błażewski: Skoro w uchwale budżetowej podjęliśmy to wtedy trzeba było nad
tym dyskutować czy te pieniądze są celowo wydawane czy nie. Ja chcę nadmienić, że jest to
częściowe dofinansowanie 50% a drugie 50% parafie muszą wygospodarować z własnych
środków żeby zrealizować te zadania.
Pan Damian Sułkowski: Nie rozmawiajmy o takich rzeczach, nie bójmy się trudnych tematów
bo problem kościoła jest trudnym tematem o którym trzeba mówić. Problem Caritasu,
konkordatu i już nie powiem o ks. Rydzyku.
Pan Robert Adach: Ja proponuję przegłosujmy te uchwały, które to dwóch radnych
przygotowała pod siebie. Ja ma taka prośbę bo w momencie kiedy uchwalaliśmy tą uchwałę
dot. wsparcia to chodziło nam bardziej o to żeby ratować te zabytki, które na stan techniczny
istnienie ich zagraża a to przerodziło się w patologię. Nie dajemy teraz na remont dachu bo w
niektórych walą się kościoły a my dajemy na remont obrazu. Ale przecież mamy tyle
pięknych kościołów, które się niszczą a my dajemy na renowację obrazu.
Pani przewodnicząca Małgorzata Matusiak: No właśnie obie dotacje 30 tyś., Bagno 15,
Powidzko 15 o jak ma się dotacja przyznana Parafii w Bagnie do dotacji w Powidzku gdzie
wali się wieża? Wnioskuję żeby ta dotacja dla kościoła w Powidzku była zdecydowanie
wyższa niż w przypadku Bagna .
GŁOSOWANIE UCHWAŁY:
16 – za, 2 – przeciw, 1 – wstrzymujący;

Ad. 3
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie przyznania dotacji Parafii
Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela w Powidzku na prace
konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków na zadanie pn.: „Naprawa i remont konstrukcji oraz poszycia wieży kościoła p.w.
Św. Jana Chrzciciela w Powidzku”.
Pani Marzanna Jurzysta- Ziętek: Ja chciałam powiedzieć bo moja gmina korzystała z dotacji
na kościoły, pamiętam, iż ksiądz musiał się rozliczyć z każdego tego wydatku, wszystko jest
rozliczone na podstawie faktur.
Pan Robert Adach: Ja do tego. Skoro my dajemy na renowację obrazu, w którym szafarzem
jest członek zarządu / szum na sali /
Pani przewodnicząca Małgorzata Matusiak: Te dotacje są nie wielkie i odkąd sięgam
pamięcią. Po prostu ratujmy walące się kościoły.
GŁOSOWANIE:
17 – za, 2 – przeciw, 0 – wstrzymujących;
Ad. 4
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie
finansowej Powiatu Trzebnickiego na lata 2018-2027.
Pani skarbnik Dorota Fiłon wyjaśniła kwestię dotyczącą zmian wprowadzonych do
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2027. Nastąpił wzrost deficytu oraz zostały
zwiększone przychody.
GŁOSOWANIE:
17 – za, 0 – przeciw, 1 – wstrzymujący;
Ad. 5
Podjecie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu
Trzebnickiego na 2018 rok.
Pani skarbnik Dorota Fiłon poinformowała, iż zwiększono przychody budżetu z tytułu emisji
obligacji oraz zadania, które są z tym związane.
Pani przewodnicząca Małgorzata Matusiak: Chciałabym zapytać Pana Starostę a jednocześnie
wnioskować i proszę o zaprotokołowanie mojego wniosku z uwagi na to, że reprezentuję cały
powiat ale też szczególnie gminę Żmigród i wnioski moje dot. gminy Żmigród:
1) Remontu odcinka drogi w miejscowości Dębno / 150 – 200 metrów /;
2) Droga w Morzęcinie
Pan Wicestarosta Jerzy Trela: Byliśmy z Panem dyrektorem na objeździe wszystkich dróg i
ustaliliśmy, iż najbardziej korzystniej będzie od wiaduktu w stronę wioski to będzie
kontynuacja na ile starczy pieniędzy. Myślę, że to wyniesie 500 metrów.
3) Pobocze w miejscowości Łapczyce w roku ubiegłym byłam z Panem dyrektorem, była
deklaracja złożona mieszkańcom, że te pobocza będą wykonane oczywiście są one w stanie
opłakanym.
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Szanowna Pani chcę Pani przypomnieć, że wnioskowałem
jak ten milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy był na chodnikach i wtedy rada rozdysponowywała

te środki ja złożyłem wniosek aby drogę z Łapczyc do tej drogi powiatowej przy Karnicach
przy gazowni złożyłem taki wniosek, Pani przewodnicząca, Pan radny Oleś, Pan radny
Sułkowski głosowaliście przeciwko. My się pochylimy nad tym, zarząd zobaczy czy mamy
pieniądze. Ale będąc przy głosie chciałbym zgłosić autopoprawkę do budżetu polegającą ta
tym, że zmienia się zadanie – nazwa zadania, która wynika z zaleceń pokontrolnych sanepidu.
Pan Jan Hurkot: W kwestii szpitala. Czy Pan, Panie Starosto obiecał pracownikom, że przed
wyborami będą zarabiali po 3 tysiące w tym szpitalu?
Pan Starosta Waldemar Wysocki: To jest nie prawda, to jest oszczerstwo.
Pan Jan Hurko: Czyli na spotkaniach z załogą nie padły takie słowa?
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Nigdzie takie słowa nie padły.
Pan Starosta Waldemar Wysocki poprosił o zabranie głosu przez nowego dyrektora Szpitala
Rehabilitacji i Opieki Długoterminowej w Żmigrodzie Pana Artura Kanickiego, który
przedstawił plan działania oraz przewidywane remonty.
Radni podjęli w temacie dyskusję.
Pan Damian Sułkowski: Ja bym chciał poprosić Pana członka zarządu Buczaka, który
decyduje o wszystkim żeby jak najszybciej na te drogi żmigrodzkie i nie tylko ogłosić
przetargi i żebyśmy dzisiaj nie kupczyli i nie robili se wszyscy kampanii kawałkiem drogi
tylko trzeba ustalić plan wieloletniej pracy bo to co żeście zaproponowali to żeście nie zrobili.
Pani Marzanna Jurzysta-Ziętek: Panie Starosto rozmawiałam z Panem Błażewskim nt.
wskaźników naszych w powiecie jeśli chodzi o budżet i wiem, że mamy dosyć dobre te
wskaźniki, które pozwalają nam zaciągnąć obligacje. Chciałabym tutaj prosić zarząd
ponieważ mamy bardzo bogaty budżet na 26 milionów inwestycji i sprawdziłam w planie
przetargów u Pana dyrektora i odniosę się tutaj do mojej gminy Wiszni ale mam też na myśli
inne gminy, które są wpisane tutaj w budżecie żebyśmy zaczęli je realizować. Wisznia Mała
była wpisana i Ozorowice i Piotrkowiczki były wpisane na marzec i na luty ale nie ma tych
przetargów. Ja tutaj ze strony Wiszni zebrałam ponad 500 podpisów żeby to zrobić, złożyłam
to na ręce Pana Starosty do wiadomości Pana Pawła. Tych inwestycji mamy dużo, czasu na
ich realizację mamy nie wiele. Z tego co się interesuję wykonawców na rynku mamy coraz
mniej, możemy zwiększyć te obligacje nawet jeśli mielibyśmy pewnie dofinansować część
tych zadań to może zróbmy je za pieniądze powiatowe i wiem, że Pan Starosta potrafi takie
drogi wykonać w ciągu paru dni i proszę to zaprotokołować jako wniosek formalny.
Pan Paweł Oleś: Ja ma trzy kwestie jeżeli chodzi o zmiany w budżecie. Jedną i prosiłbym o
odpowiedź ponieważ mieszkańcy odwiedzają mnie jadąc do pracy z zapytaniem czy w tych
zmianach w budżecie znalazły się środki najprawdopodobniej w wydatkach bieżących w
wydatkach bieżących na utworzenie progu zwalniającego, o którym rozmawialiśmy na
poprzedniej sesji w miejscowości Laskowa gdzie informowałem i prosiłem zarząd i moje
pytanie brzmi: Czy są zabezpieczone środki na ten wydatek jeżeli są to kiedy rozpocznie się
bardzo krótka inwestycja, która może nam bardzo szybko podnieść bezpieczeństwo druga
kwestia informacyjna i prośba moja mała. Dziś zawiozłem podpisane porozumienie dot.
dofinansowania chodnika w Korzeńsku i bardzo bym prosił aby w następnej zmianie budżetu
ta inwestycja się pojawiła po to żebyśmy przystąpili do realizacji. I trzecia kwestia ponieważ
dwie gminy starają się o pozyskanie środków na zakup samochodów pożarniczych są to
bardzo duże kwoty i czy jest taka możliwość a jeżeli tak to prosiłbym i złożę ten wniosek czy
dla tych dwóch gmin dla gminy Żmigród i gminy Oborniki Śl. była możliwość
dofinansowania. Dla nas powiatu myślę, że jest to nie wielka kwota. Myślę, że będzie to ok.
20-25 tysięcy dla każdej gminy.
Pan Wicestarosta Jerzy Trela: Jeśli chodzi o Korzeńsko to przetarg jest ogłoszony do końca
kwietnia co do samochodu to proszę złożyć wniosek i będziemy rozważać.
Pan Paweł Oleś: A co z inwestycją w Laskowej? / szum na sali /

Pani Marzana Jurzysta-Zietętek: Ja już składałam taki wniosek ale czy będzie taka możliwość,
że Państwo zwiększą te obligacje myślę, że rada zadecyduje i czy Państwo będą na dniach
ogłaszać przetargi zarówno na Wisznię Małą, Oborniki, Zawonię?
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Ogłaszamy sukcesywnie.
Pan Damian Sułkowski: Składam wniosek o kwestię dofinansowania zakupu oprogramowania
do szpitala w Żmigrodzie i bardzo bym prosił o kopie wniosku złożonego do Urzędu
Wojewódzkiego o dofinansowanie do remontu dróg czyli drogi Żmigród – Barkowo oraz w
gminie Oborniki Śl.
Pan Łukasz Budas: Ostatnio nie przeszedł ten wniosek Rościsławice – Wielka Lipa był
poprawiany i proszę mi powiedzieć kto to poprawiał dokładnie czy firma zewnętrzna czy
jakiś pracownik?
Pan Wicestarosta Jerzy Trela: To żadna firma zewnętrzna korzystamy z naszych
pracowników to był błąd projektanta, który wykonywał projekt tej drogi, błędy zostały
poprawione i wniosek został złożony. To nie jest tak, że wniosek był źle napisany tylko były
błędy w projekcie technicznym, który to był napisany bo musimy wynajmować firmę bo
niestety nikt u nas nie ma uprawnień do projektów technicznych dróg natomiast wnioski pisze
nasz pracownik.
Głosowanie nad w/w uchwałą wraz z autopoprawką zgłoszoną przez przewodniczącego
zarządu Pana Waldemara Wysockiego.
GŁOSOWANIE:
20 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących;
Ad. 6
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczenia dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek
niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Trzebnickiego oraz trybu przeprowadzania
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Pan Damian Sułkowski: Ja do zarządu chciałbym abyśmy do porządku obrad sesji dodali
punkt „ Sprawy różne”
GŁOSOWANIE ZA DODANIEM W/W PUNKTU:
20 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących;
GŁOSOWANIE UCHWAŁY:
19 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących;
Ad. 7
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie określenia zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki
finansowe przekazane Powiatowi Trzebnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na rok 2018.
GŁOSOWANIE:
20 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących;

Ad. 8
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie uchylenia Uchwały
nr XLVII/235/2017 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 24 listopada 2017 roku
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Jednorocznej Policealnej Szkoły
Edukacji Innowacyjnej w Trzebnicy w Jednoroczną Policealną Szkołę Edukacji Innowacyjnej
w Trzebnicy, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe.
GŁOSOWANIE:
20 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących;
Ad. 9
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie uchylenia Uchwały
nr XLVII/247/2017 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 24 listopada 2017 roku
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej
Policealnego Studium Edukator w Obornikach Śląskich w Szkołę Policealną
– Policealne Studium Edukator, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy
- Prawo oświatowe.

-

GŁOSOWANIE:
20 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących;
Ad. 10
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie uchylenia Uchwały
nr XLVII/249/2017 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 24 listopada 2017 w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych Wikipedia w
Szkołę Policealną dla Dorosłych Wikipedia, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy
- Prawo oświatowe.
GŁOSOWANIE:
20 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących;
Ad. 11
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie wniesienia skargi na
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego NR NK-N.4131.189.2.2018.MC2 z
dnia 15 marca 2018 roku.
GŁOSOWANIE:
18 – za, 0 – przeciw, 2 – wstrzymujące;
Ad. 12
Sprawy różne.

Pani Marzanna Jurzysta-Zietek: Mój wniosek dotyczy kwestii żeby zwiększyć
dofinansowanie do tych dróg i ogłosić przetargi w ciągu tego miesiąca a nie we wrześniu
tylko w kwietniu.
GŁOSOWANIE WNIOSKU:
8 – za, 1 – przeciw, 11- wstrzymujących;
Pan Damian Sułkowski: Ja w tej kwestii dojazdów, pokrywania kosztów dojazdów dzieci do
Szkoły Powiatowej w Żmigrodzie. Na ostatniej sesji w Żmigrodzie poruszyłem ten temat
miałem to pismo od Państwa, które dostałem i z tego wynika, że jeżeli szkoła powiatowa
znajduje się w obrębie danej gminy to gmina ma obowiązek dowozić te dzieci. Niestety z tego
co usłyszałem to odpowiedź burmistrza, że jednak pismo, które zostało wysłane do
ministerstwa nie było pismem wspólnym tylko napisał je powiat. Czy to prawda, że powiat
bez porozumienia się z burmistrzem napisał sam to pismo?
Pan Sławomir Błażewski: Ale jakie to ma znaczenie jeżeli było to wprost zapytanie w tej
kwestii kto powinien pokrywać te koszty.
Pan Damian Sułkowski: Bardzo bym prosił o interwencję w tej kwestii bo to już się robi lekka
paranoja. To jest szkoła powiatowa, 42 uczniów tj. parę etatów nauczycielskich w szkole
fajnie się ratuje etaty kiedy się tych uczniów zaprasza do powiatu a teraz karze się im 80 parę
złotych wydawać miesięcznie. Naprawdę nie interesuje mnie kwestia czy to jest prawne czy
nie tylko żebyście Państwo zadziałali ja jestem wiceprzewodniczącym ale z mocą
szeregowego radnego.
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Panie radny, Pan ładnie wystąpił, ja to oglądałem tylko
pewne rzeczy Pan pogubił. Pogubił Pan takie rzeczy, że Pan burmistrz Robert Lewandowski
wtedy kiedy dyrektorem PZS Nr 1 był jeszcze Jan Czyżowicz kupował bilety na autobusy i
busy liniowe z Wołowa 1 do Żmigrodu Jana Pawła II z Głębowic na autobus liniowy z gminy
Wąsocz z gminy Wińsko kupował bilety na pociąg ze Skokowy kupował na busy z Prusic a to
nie jest zadanie bo oni są spoza gminy, kupował bilety dla uczniów, którzy byli dowożeni do
szkoły im. Jana Pawła II to jest dyscyplina finansów publicznych. Dwa Pan burmistrz nie
kupuje biletów dzieciom bo to jest obowiązek gminy żeby dzieci dowiozła do szkoły
podstawowej do gimnazjum. On nie kupuje, on tylko ogłosił przetarg, przetarg wygrał PKS
Wołów i PKS jedzie i nie liczy ile tam jedzie dzieci, płaci się za kurs. Natomiast zrobił coś
takiego dla mieszkańców gminy Żmigród, że ci uczniowie co wysiedli przy gimnazjum
Macieja Rataja nasłał na nich kontrolerów z PKS Wołów i oni pod szkołą Jana Pawła II jak
dzieci wysiadały zarządali bilety, ci ludzie nie mają biletów bo tu się płaci za kurs. I oni
powiedzieli, że jeszcze raz ich zatrzymają bez biletów to dostaną mandat i wtedy ich rodzice
wykupili bilety na autobus kursowy, którym nie dojeżdżają a wsiadają do tego autobusu,
którym gmina dowozi dzieci do szkoły. Ja już bym dawno zapłacił za te bilety i zarząd bym
przekonał ale nie ma takiego paragrafu w budżecie żeby zapłacić jakby był taki paragraf to
byśmy zapłacili.
Pan Damian Sułkowski: Ja bym prosił po kopię takiego porozumienia na podstawie, którego
były dowożone te dzieci ze szkoły powiatowej.
Pan Robert Adach: Sprawa sławnego PSZOK-u o którym rozmawialiśmy na komisji czy
burmistrz dostarczył Panu raport oddziaływania na środowisko tej inwestycji? I wnioskuję
jeszcze raz żeby te bloki naprzeciwko PSZOK-u tych mieszkańców uznać za stronę bo za

chwilkę Pan wyda pozwolenie na budowę, burmistrz zacznie budować oni się zaczną
odwoływać a my będziemy płacić odszkodowanie za błędne wydane pozwolenie na budowę.
To jest istotne żeby Pan wydał pozwolenie na budowę zgodnie z prawem. A drugie pytanie
mam bo jakieś parę miesięcy temu zaapelował Pan do mnie Panie Starosto o to żebym
przeprosił posła Babiarza a oczywiście go nie przeprosiłem i podtrzymuję te słowa, które
powiedziałem i teraz jest pytanie do Pana bo rozumnie, że Pan reprezentuje posła Babiarza i
na ile te przeprosiny czy mam go nadal przepraszać?
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Skontaktuję się z posłem Babiarzem jeśli ma Pan takie
życzenie a ja nie reprezentuję nikogo.
Pani przewodnicząca Małgorzata Matusiak poinformowała o możliwości wzięcia udziału w
balu charytatywnym zorganizowanym przez Zespół Szkół Specjalnych w Żmigrodzie.
Pan Paweł Oleś: Ja chciałbym podziękować Panu Staroście za przygotowanie odpowiedzi ws.
procesów sądowych jakie starostwo przeprowadzało bądź przeprowadza ale jeszcze prosiłem
o jednostki organizacyjne chyba, że takich procesów nie było bo tego mi zabrakło. Jedno mi
się rzuciło w oczy dużo odszkodowań za zwolnienia pracownicze o przywrócenie bądź o
odzyskanie kosztów i moje pytanie w tym kierunku jest proste i banalne. Czy Pan Starosta
zamierza zwrócić z własnych środków te pieniążki, które żeśmy ponieśli z powiatu bo to Pan
zwalniał te osoby. Proszę zaprotokołować, że czekam na drugą część odnośnie tych jednostek
podległych starostwie.
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Panie Oleś jakby był Pan uczciwy to / szum na sali / nie,
nie, nie Panu się wydaje. Jeżeli chodzi o Pana wnioski to dziwi mnie fakt, że Pan nie
zawnioskował o nagrodę o prawników dla kancelarii prawnej dla zarządu za to, że wygrali
proces z firmą, która nazywa się na literę „ T ‘’ i było to 3,5 miliona złotych jeszcze jak był
przewodniczącym zarządu Pan Robert Adach to mu sen z powiek to zwiewało bo już cały
czas myślał, że przegra a tu powiat wygrał w dwóch instancjach. Pan nie mówi o tych
pracownikach, którzy przegrali Pan mówi jedynie wybiórczo a ktoś kto wygrał to są
niewielkie pieniądze to trzy razy pensja.
Pan Paweł Oleś: Będzie to na pewno poruszone na komisji tylko proszę o przygotowanie tego
w całości – jednostki podległe, które są pod starostwem i o nagrodzie dla mecenasów, którzy
nas reprezentują i jest to dla mnie też ważne jakie pobierają z tego tytułu wynagrodzenie?
Radni podjęli dyskusję w temacie.
Pan Janusz Szydłowski: Moje pytanie dotyczy zjazdu z S-5 do Trzebnicy jak się jedzie na
Oborniki i zjazd ze starej piątki, która prowadzi drogą powiatową i później przechodzi w ulicę
Chrobrego. Tam jedzie tir za tirem, większość tych tirów to jest na obcych rejestracjach i z
tego wniosek, że albo się myślą, że mają jakiś łącznik, że mogą przejechać. Kończąc tę drogę
starą S-5 jest tylko zrobiona droga techniczna. Ta droga techniczna powinna być zrobiona w
ten sposób żeby te tiry mogły się spokojnie zmieścić.
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Panie Adach jak byłeś Pan Starostą nie dopilnowałeś Pan
jak był projekt eski. Miasto Prusice ma dwa węzły a miasto Trzebnica ma jeden węzeł,
jeszcze ma jeden węzeł i to w złym miejscu. Powinien mieś północny i południowy bo każdy
kto będzie jechała-4 do firmy Perfanbud to nie ma jak dojechać.
Pana Robert Adach: Wtedy wszyscy burmistrzowie pojechali do Generalnej Dyrekcji
Budowy Autostrad do Warszawy tylko niestety wśród nich nie było burmistrza z Trzebnicy.
Burmistrz Lewandowski ze swoimi pracownikami zaprojektował GDACE ten odcinek

północny tak samo burmistrz Hurkot przy pomocy swoich pracowników zaprojektował czyli
wywalczył dwa zjazdy i nie było burmistrza Trzebnicy i jest to zadanie własne gminy i to
gmina uzgadniała zjazdy nie ja jako powiat tylko gmina uzgadniała. / szum na sali /
Ad. 13
Pani przewodnicząca Małgorzata Matusiak zamknęła obrady LI sesji Rady Powiatu
Trzebnickiego.
Protokołowała
Joanna Uchańska
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