Projekt protokołu Nr LII/2018 z dnia 15 czerwca 2018 roku

Pani przewodnicząca Małgorzata Matusiak otworzyła obrady LII sesji Rady Powiatu
Trzebnickiego. Stwierdziła, iż w obradach uczestniczy 18 radnych co stanowi quorum przy,
którym rada może podejmować prawomocne decyzje. Poinformowała również, iż jest to sesja
absolutoryjna. Nadmieniła również, że wpłynął wniosek Pana Starosty Waldemara
Wysockiego dot. dołączenia do porządku obrad dwóch dodatkowych projektów uchwał.
Cały porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów nr L / 22.02.2018 / i LI / 12.04.2018 / z sesji Rady Powiatu
Trzebnickiego.
3. Informacja Starosty o pracach Zarządu i o wykonaniu uchwał Rady Powiatu.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Powiatu.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Trzebnickiego za 2017 rok oraz
sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok i udzielenie absolutorium Zarządowi
Powiatu Trzebnickiego:
a) sprawozdanie finansowe Powiatu Trzebnickiego za 2017 rok oraz sprawozdanie z
wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2017 rok,
b) opinia RIO we Wrocławiu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za
2017 rok ,
c) informacja o stanie mienia Powiatu Trzebnickiego za 2017 rok,
d) stanowisko Komisji Rewizyjnej - wniosek o udzielenie absolutorium,
e) opinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi
Powiatu Trzebnickiego za 2017 rok,
6. Podjęcie uchwał:
1) Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Powiatu Trzebnickiego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu;
2) Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego ws. udzielenia absolutorium Zarządowi
Powiatu Trzebnickiego za 2017 rok;

3) Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego ws. zmiany w budżecie Powiatu
Trzebnickiego na 2018 rok;
4) Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego ws. zmiany w wieloletniej prognozie
finansowej Powiatu Trzebnickiego na lata 2018-2027;
5) Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego ws. zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy za 2017 rok;
6) Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego ws. zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Szpitala Rehabilitacyjnego i Opieki Długoterminowej w Żmigrodzie za 2017
rok;
7) Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego ws. pokrycia ujemnego wyniku
finansowego Szpitala Św. Jadwigi w Trzebnicy za 2017 rok;
8) Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego ws. zatwierdzenie planów pracy komisji
stałych na 2018 rok;
9) Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie przyjęcia programu pn.
„Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 20182022 r”;
10) 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”;
11) Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie przyjęcia programu pn.
„Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Trzebnickim”;
12) Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie przedstawienia Radzie
Powiatu Trzebnickiego oceny zasobów pomocy społecznej;
7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wnioski i oświadczenia radnych.
10. Zamknięcie obrad.
UCHWAŁY, KTÓRE ZOSTANĄ ZGŁOSZONE PRZEZ ZARZĄD DO PORZĄDKU
OBRAD:
13) Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego ws. oceny sytuacji ekonomicznofinansowej Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy;

14) Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego ws. oceny sytuacji ekonomicznofinansowej SP ZOZ Szpitala Rehabilitacyjnego i Opieki Długoterminowej w Żmigrodzie;
Głosownie za wprowadzeniem dodatkowych projektów uchwał:
16 – za, 0 – przeciw, 2 – wstrzymujące;
Głosowanie całego porządku obrad wraz z wprowadzonymi zmianami:
18 – za, 0 – przeciw, 1 – wstrzymujący;

Ad. 2
Przyjęcie protokołów nr L / 22.02.2018 / i LI / 12.04.2018 / z sesji Rady Powiatu
Trzebnickiego.
GŁOSOWANIE:
15 – za, 0 – przeciw, 3 – wstrzymujące; / radny Zarentowicz nie brał udziału w głosowaniu /.
Ad. 3
Informacja Starosty o pracach Zarządu i o wykonaniu uchwał Rady Powiatu.
Pan Starosta Waldemar Wysocki przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu
Trzebnickiego za okres od 22 lutego 2018 roku do 15 czerwca 2018 roku / sprawozdanie
stanowi załącznik do protokołu /.
Ad. 4
Informacja Przewodniczącej Rady Powiatu.
Pani przewodnicząca Małgorzata Matusiak poinformowała wszystkich radnych o pismach,
które wpłynęły za pośrednictwem biura rady do Jej wiadomości.
Ad. 5
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Trzebnickiego za 2017 rok oraz
sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok i udzielenie absolutorium Zarządowi
Powiatu Trzebnickiego.
a) sprawozdanie finansowe Powiatu Trzebnickiego za 2017 rok oraz sprawozdanie z
wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2017 rok.
Pani przewodnicząca Małgorzata Matusiak otworzyła dyskusję w temacie.
Pan Robert Adach: Odnośnie procesu. Powiat trzebnicki z gminą Prusice tam jest 1,5 miliona
pieniędzy dla Prusic plus ok. 300-400 tysięcy odsetek i różnych kar. 300-400 tysięcy odsetek
to jest olbrzymia kwota. Zeszły cały rok prosiliśmy Pana Starostę i zarząd żeby zrealizował
podpisaną przez powiat umowę, ja osobiście byłem pewny, że umowy podpisane trzeba
respektować tym bardziej, ze dla uprzywilejowanej gminy budżet zawsze był przychylny a
dla gminy Prusice, która wyremontowała naszą drogę budżet nie znalazł 1,5 miliona i nie
miałbym pretensji do zarządu gdyby nie czy zarząd się odwoła i za darmo będziemy płacić
sądowi i gminie Prusice za to, że powiat nie zrealizował umowy mimo decyzji rady powiatu,
która wezwała zarząd do respektowania tej umowy. Sąd w swoim uzasadnieniu zacytował, że
jest to olbrzymia szkoda dla powiatu to pieniądze za które można boiska wybudować. Druga
sprawa to po raz trzeci powiat próbował działać na szkodę powiatu poprzez przyjęcie działki,
która jest obarczona wadami od gminy Trzebnica i co za tym idzie ściągnięcie zapisu o
przekazaniu tej działki na cele publiczne. Co spowodowało, że gmina Trzebnica tą działkę

mogłaby sprzedać a nie realizować celu publicznego tak jak zrobiła z podobną działką, którą
przejęła od PKP Nieruchomości, przejęła na parking a sprzedała pod budowę marketu. Jest ta
działka obok. Trzeci istotny element to są zwolnienia w powiecie trzebnickim, które w
większości przypadków kończą się przegranymi procesami. Tych pieniędzy sporo się
nazbierało, kilkadziesiąt tysięcy złotych. A z inwestycji wychodzi na to, że powiat trzebnicki
jako starostwo powiatowe zrealizował naprawdę bardzo małe wydatki inwestycyjne bo całą
resztę robiły albo szkoły albo Zarząd Dróg Powiatowych. Przy założeniu, że w
zeszłorocznym budżecie wydatki na administrację są o prawie milion większe jak cztery lata
temu gdzie powiat trzebnicki zrealizował wydatki inwestycyjne na kwotę 24 miliony to mogę
wnioskować, że takie działanie powiatu to tak, Państwo się fajnie bawicie, fajnie
wynagradzacie za tym nie idą inwestycje a za tym idą olbrzymie kary bo w przypadku
przegranego procesu to są kary w wysokości być może pół miliona złotych wyrzucone do
śmieci. Będę wnioskował i Komisja Rewizyjna przegłosowała żeby nie dać absolutorium
zarządowi.
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Szanowny Panie radny Pana wystąpienie to kolejny raz
mówi o tym, że nie wie Pan co Pan mówi. Dobrze by było żeby Pan się nad tym zastanowił.
Po pierwsze ja sie odniosę do procesu. Proces w którym wyrok był ogłoszony 12 czerwca
2018 roku jest to wyrok nieprawomocny, powiat się będzie od tego wyroku odwoływał także
tutaj proszę być spokojnym ale chciałbym podkreślić inny dość znaczący fakt. W
uzasadnieniu Komisji Rewizyjnej z dnia 7 czerwca 2018 roku czyli przed ogłoszeniem
wyroku tydzień z kawałkiem Pan radny Adach podał w pkt. 4 narażenie powiatu na olbrzymie
koszty związane z odsetkami i obsługą procesu z gminą Prusice dot. remontu drogi
powiatowej Prusice-Kaszyce Wielkie oraz nierealizowanie uchwały dot. niniejszej umowy.
Szanowni Państwo Pan Robert Adach znał treść wyroku 7 czerwca a wyrok został ogłoszony
12 czerwca to się nadaje do zbadania przez odpowiednie służby. To jest dość ciekawe
zjawisko i ja tego tak nie zostawię. Następna sprawa jest taka Szanowni Państwo mówienie,
że to jest czysta demagogia 400 tysięcy kosztów obsługi to jest nie prawda Panie Adach bo
jeżeli chodzi o tą sprawę to gmina Prusice wpłaciła 70 tysięcy do sądu cywilnego i to jest nie
prawdą, że o jakichś telefonach Pan mówi wykonywanych gdzieś do burmistrza i o jakiś
przeciwnych rzeczach, skąd ten Pan Adach wie?
Pan Robert Adach: Od burmistrza
Pan Starosta Waldemar Wysocki: A skąd Pan Adach znał treść wyroku?
Pan Robert Adach: Ja znałem treść umowy, którą ja podpisałem.
Pan Damian Sułkowski: Od ministra Ziobro
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Pan Adach mówi o podwyżkach milion złotych na
pracowników a proszę pamiętać o jednej rzeczy, że podwyżki, które były to były podwyżki
nieznaczące 200 złotych do podstawowej pensji dla każdego pracownika gdyż zaczynają
ludzie odchodzić do prywatnego podmiotu gdyż pensje są bardzo niskie i my musimy
dopłacać gdyż najniższa pensja Polsce jest 2.100 brutto i musimy to robić bo zaraz nie będzie
kim pracować. Mówi Pan też o tym, że przegramy procesy. Szanowni Państwo dwa procesy
zostały wygrane przez starostwo dot. zwolnień dwa zostały przegrane. A zapomniał Pan
Adach, że zwolnił Pan jedną Panią z geodezji Panią …. / tu ochrona danych osobowych / i
wygrała ta Pani sprawę w sądzie 30 tys. złotych. Zwolnił Pan Adach jednego Pana … i
przegrał proces 30 tys. w sądzie i o tym Pan szybciutko zapomniał. Mówiąc o swoim szczycie
wydatków w 2013 roku zapomniał Pan radny Adach powiedzieć Państwu, że w tym czasie
dostał powiat w wyniku odszkodowań za ziemie, które przeszły pod S-5 powiat dostał
odszkodowania 8 milionów 700 złotych żywej gotówki i chwali się, że taki był wzrost.
Pewnie jakbyśmy teraz dostali takie pieniądze od Skarbu Państwa to też byśmy się tak
chwalili.

Pan Robert Adach: Panie Starosto 27 milionów w 2010 roku to był szczyt RPO i wcale wtedy
nie dostałem 8 milionów. 27 milionów tyle powiat wydał na inwestycje w 2010 roku zeszły
rok to był szczyt niespełna 8. Po drugie moi byli pracownicy faktycznie mówią, że mało
zarabiają. Ale wszyscy przez Pana przyjmowani dostają pensje na bogato i nagrody na bogato
bo Pan każdego bez kwalifikacji a przyjął Pan multum wynagradza Pan na bogato i dlatego
wydatki na administrację wzrosły o milion a większość wydatków inwestycyjnych realizuje
ZDP i szkoły, Pan zwiększa zatrudnienie a za tym nie idzie efekt.
Pan Jan Hurkot: Zwróćcie uwagę na brak odpowiedzialności. W prywatnej firmie nikt by
sobie nie pozwolił na jakieś harce oczywiście bywa, że się tu świetnie bawimy ale proszę
Państwa apel do Was pracując w samorządzie żebyście się kierowali nieco innymi zasadami.
Spójrzmy sobie w lustro i zastanówmy się o co w tym wszystkim chodzi czy prywatnie
byśmy pewnych umów ni dotrzymywali. Ja też jestem za tym żeby twardą politykę prowadzić
ale pewnych podpisanych umów trzeba dotrzymywać i je respektować. Natomiast to jest
prośba zastanówmy się nad dalszymi losami na naszym poziomie na poziomie gmin czy
jeszcze wyżej czy nie czujemy się upodleni i uzależnieni od różnego rodzaju relacji.
Mówiliśmy o zrównoważonym rozwoju a zobaczmy gdzie najwięcej pieniędzy idzie, znamy
zasady przypływu tych pieniędzy jest to żenujące.
Pan Sławomir Zarentowicz: Panie Starosto wracając do drogi Prusice-Kaszyce. Powiedział
Pan, że było porozumienie ale ta droga jest powiatowa i została zrobiona zgodnie ze sztuką
budowlaną. Jest piękna, mieszkańcy są zadowoleni więc zarząd powinien być zadowolony, że
nie dołożył trudu aby ta droga powstała. Urząd gminy przejął zadanie, zrobił to należycie i tak
jak tu wspomniał radny Adach faktycznie stracimy trzysta parę tysięcy odwołując się jeszcze i
nie wiadomo jaki będzie werdykt przecież powiat musi 80 tysięcy wyłożyć żeby przystąpić do
następnej rozprawy. Panie Starosto przecież to mogliśmy zakończyć. Chcieliśmy zwykłego
porozumienia zaoszczędzilibyśmy trzysta parę tysięcy złotych a droga jest zrobiona i ma
służyć społeczeństwu i po to jesteśmy żeby służyć społeczeństwu a droga ta nie została
wykonana dla Starosty czy dla Zarentowicza tylko dla społeczeństwa.
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Panie Hurkot, przemienił się diabeł w katechetę / szum na
sali /. Panie radny Zarentowicz musi Pan wiedzieć, że jeżeli wyrok bo wyrok jest
nieprawomocny. Bo jeżeli te 1,5 miliona dostałaby gmina Prusice to wychodzi na to, że ulica,
która ma prawie 2 km Powstańców Śl. gdzie została wykonana ulica z kostki kamiennej z
krawężnikiem z kanalizacją z pasem zieleni zrobione na lata i teraz gmina Prusice nie dołoży
się ani grosza do tego bo zgodnie z wyrokiem tym, który jest co nie wierzę bo gmina Prusice
ma zrobioną piękną ulicę 2 km i się nie dołożyła ani grosza a powinna się dołożyć. Gmina
Prusice musi się dołożyć bo jest to nie uczciwe w stosunku do innych gmin powiatu.
Pan Damian Sułkowski: To co powiedział Pan Zarentowicz, to jest droga powiatowa i my za
tą drogę płacimy a Prusice dołożyły ze 300 tysięcy w tej chwili nie pamiętam. To była nasza
droga i można było się porozumieć. Przegraliście 1,5 miliona zł, 80 tyś. zł gmina Prusice
musiała zapłacić składając sprawę do sądu, 10 tys. koszty adwokata i teraz proste hasło my
musimy wyłożyć 80 tys. jeżeli mamy zgłosić apelację i ja będę dzisiaj wnioskował aby tę
kwotę z budżetu przeznaczyć na inne cele żeby zarząd się porozumiał z Prusicami bo 300 zł.
dziennie kosztuje to nas. 300 zł. dziennie tj. 80 tys. odsetek dla mnie 80 tys. dla Nowych
Domów tj. 200 metrów więcej drogi można było zrobić. Ten wyrok sądu był do przewidzenia
natomiast sprawozdanie pokazało, że i o tym mowa była wielokrotnie, nierówny podział
środków i ja na pewno nie wyrażę swojej opinii pozytywnej nt. absolutorium bo nie raz
prosiliśmy aby te pieniądze były inaczej dzielone. To gmina Trzebnica zbiera 4-5 milionów
na schetynówkę wkładu naszego. A gdzie pozostałe są gminy? Ja nadmienię jeszcze słowa
grudniowe na sesji budżetowej słowa dziś nieobecnego ale ja to mogę powtórzyć bo mam
nagrania video kiedy członek zarządu Buczak powiedział: „Wy się nie cieszcie bo i tak
zrobimy te inwestycje, które chcemy” zarząd a nie Wy rada. Z takim podejściem z pełnym

uśmiechem członków zarządu ja twierdzę, że zarząd nie zasługuje na absolutorium a kolejny
argument podam po zapoznaniu się z opinią RIO.
Pan Paweł Oleś: Chciałbym się odnieść tu do finansów. Pan Starosta tu zarzuca byłemu
Staroście Adachowi – dostałeś kolego 8 milionów coś zrobiłeś? Pan Starosta miał możliwość
popracować niewiele i dostać 8 milionów na jedną inwestycję, mówię o chodniku w
Korzeńsku ale tam niestety nie dostał bo trzeba było popracować. A tutaj nie pracuje się i
można dostać podwyżki. Tam nawet nie ma kogo zapytać, kto odpowiada za ten wniosek?
Czy ta osoba poniosła konsekwencje? Jeżeli tak to jakie? A jeżeli nie to ile dostała podwyżki?
Druga sprawa – odszkodowania. Bo Pan Starosta mówi, że Pan Adach przegrał ja wygrałem
itd. Ja od wielu miesięcy proszę bo dostałem tylko od starostwa a interesują mnie też
jednostki podległe np. Rościsławice, Dom Dziecka Oborniki Śl., PCPR i inne sprawy bo być
może tam też są prowadzone sprawy sądowe i być może będziemy ponosili kolosalne kwoty a
może już wiemy Panie Starosto jakie ponosimy i celowo nie chcecie mi udzielić takich
informacji publicznej. Przekazał mi Pan tylko połowiczną część informacji bo być może jest
to 300, 600 tysięcy a może i milion złotych. Tego nie wiemy, trzeba to sprawdzić i bardzo
bym prosił o taką informację bo jest to poważna kwota. Panie kolego Robercie co Pan
oczekuje od podwyżek przecież przykład idzie z góry. Pani Premier Beata Szydło mówi
konkretnie i wcale się nie dziwię, że Pan Starosta Panu nie odpowiedział. Te pieniążki się im
należały. 60 tys., 80 tys., 100 tys. po prostu im się należało za wykonaną pracę. Pan radny
Hurkot powiedział: „ Prywatny folwark”. Prosty przykład podam. Dostałem pismo od Pani
nauczycielki z Powiatowego Zespołu Szkół Specjalnych w Żmigrodzie o pomoc, zgłosiła się
na piśmie żeby dofinansować wyjazd dzieci niepełnosprawnych. Postanowiłem złożyć to na
zarząd, złożyłem to na zarząd i wiecie Państwo jaka była odpowiedź. Pani dyrektor dostała
najprawdopodobniej pouczenie dlaczego to idzie taką drogą a nie przez Starostę. Oczywiście
nie zostało to podjęte kwota 3 tys. zł. Rozesłałem to do wszystkich radnych, wszystkim na
maila te pismo z prośbą, że jeżeli ktoś jest chętny przekazać swoje 50-100 zł. dla tych dzieci i
mam nadzieję, że się zgłosiliście do tej Pani dyrektor bo ja się zgłosiłem.
Pan Sławomir Zarentowicz: Panie Starosto korzystając, że jest na sali obecny burmistrz
gminy Prusice chciałbym żeby burmistrz przedstawił ile dołożył do tej drogi bo wynika z
tego, że gmina chce zarobić na powiecie nie wykładając złotówki.
Burmistrz gminy Prusice Pan Igor Bandrowicz: Nie licząc kosztów tych utraconych. Tego, że
gmina Prusice w zastępstwie inwestycyjnym nie złożyła tego programu do inwestycji gminy
tylko podjęła się zadania powiatowego. Nie licząc kosztów pracowników przy ogłoszeniu
przetargów czy zrobienia projektów dołożyliśmy ok. 500 tysięcy złotych środków własnych
do realizacji inwestycji
Pan Robert Adach: Pan Starosta powiedział, że gmina Prusice nic nie dołożyła. Ja bym chciał
zaapelować do zarządu o i jeśli zarząd działa na szkodę powiatu to sami sobie zdajecie sprawę
jakie to może za sobą reperkusje pociągać. A drugi powód jest taki jeśli Państwo będziecie
przedłużać tą sytuację i zwiększycie z 300 tysięcy do 500 tysięcy w roszczeniach to wobec
przyszłych radnych, którzy zostaną powołani wobec tego zarządu będzie maił roszczenie
cywilno-prawne o te odsetki. Ja jestem po rozmowach z prawnikiem w tym zakresie czy
Państwo sobie zdajecie sprawę, że dzisiaj działacie na szkodę powiatu i na szkodę zarządu bo
to Wy być może będziecie płacić z pieniędzy prywatnych za te odsetki, które
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Dalej Pan Adach opowiada takie rzeczy dość dziwne. Panie
radny Adach ja Panu przypomnę. Cysterna, która miała wypadek pod Saniami nie było to za
Pana ale przeciągnęło się to przez 8 lat kadencji i Pan nie zrobiłeś nic. Dopiero ten zarząd,
którego jestem przewodniczącym zapłacił kolosalne odszkodowanie dla rodziny za utylizację
tego co się wylało pod Saniami. Było to za Pana Kolińskiego i Pan radny Adach był 8 lat
Starostą zamiast iść na ugodę, załatwić z tymi ludźmi to przeciągnął gdzie ten zarząd, którego
jestem przewodniczącym zawarł z ludźmi ugodę i zapłaciliśmy pieniądze z odsetkami ze

wszystkim. Był wyrok sądu prawomocny i rozmawialiśmy z tymi ludźmi i zapłaciliśmy
pieniądze.
Pan Damian Sułkowski: Panowie Starości ja tak patrzę na dzisiejszy rozkład dnia i tam
nigdzie nie jest napisane, że to jest potyczka pomiędzy Starostą Adachem a Starostą
Wysockim. Ja bym chciał żeby Pan Starosta odnosił się do spraw bieżących i jeżeli Pan
uważa, że Pan Adach zrobił to wcześniej jest od tego prokurator nie są to sprawy bieżące.
Proszę powiedzieć dlaczego nie inwestujecie w drogi powiatowe tylko inwestujecie w
Trzebnicę? To są sprawy istotne a to co robił Adach mnie nie interesuje.
Pan Łukasz Budas: Co do wypłat pracowniczych to my tak naprawdę nie wiemy do końca i to
są nasi wszyscy pracownicy natomiast co do drogi w Prusicach i ja mam prośbę do zarządu
żeby się pochylił faktycznie z dwóch powodów. Przegraliśmy tę sprawę i teraz żeby się
odwołać to albo powołajcie zespół jakichś radców innych żeby sprawdzili czy ta sprawa jest
do wygrania i żeby to wygrać w sądzie to na chwilę obecną muszą być mega błędy sędziego.
Jeżeli mamy płacić 300 złotych dziennie to przez następny rok czasu zapłacimy ćwierć
miliona złotych odsetek. Ja uważam jedną rzecz bo ani sobie burmistrz Prusic nie zabrał tych
pieniędzy do siebie tylko to zostało zrobione dla naszych mieszkańców powiatu czyli nikt
sobie tego nie wyłożył w domu u siebie na posesji tylko to będzie mieszkańcom.
b) opinia RIO we Wrocławiu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za
2017 rok.
Pani przewodnicząca Małgorzata Matusiak omówiła opinię wydaną przez RIO we
Wrocławiu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2017 rok.
W temacie brak zapytań.
c) informacja o stanie mienia Powiatu Trzebnickiego za 2017 rok.
Pan naczelnik Wydziału Nieruchomości Maciej Zaleski przedstawił informację w temacie.
Radni podjęli dyskusję w temacie.
d) stanowisko Komisji Rewizyjnej - wniosek o udzielenie absolutorium.
Pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej Robert Adach: Szanowni Państwo tak jak wcześniej
żeśmy dyskutowali o wniosku nt. nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Trzebnickiego po rozpatrzeniu i przeanalizowaniu sprawozdania finansowego z wykonania
budżetu, bilansu z wykonania budżetu i różnych innych dokumentów Komisja Rewizyjna
negatywnie opiniuje wykonanie budżetu i wnioskuje do Rady Powiatu Trzebnickiego o
nieudzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Trzebnickiemu. Niektóre z argumentów
przytaczał Pan Starosta ale to ja jeszcze raz powtórzę radykalny wzrost wydatków na
administrację publiczną w porównaniu do wykonania budżetu do 2013 roku przy spadku
wydatków inwestycyjnych do np. 2010 roku, radykalny spadek wydatków majątkowych,
zmniejszenie przychodów powiatu poprzez szykanowanie niektórych podmiotów i
odmawiania wynajmowania hal sportowych przy jednoczesnym wynajmie po innych cenach
innym podmiotom oraz narażenie powiatu na olbrzymie koszty z odsetkami i należnymi
kosztami z gminą Prusice dot. remontu drogi powiatowej Prusice-Kaszyce Wielkie oraz
nierealizowanie uchwały dot. realizacji niniejszej umowy. Bo okazało się, że zarząd działał na
szkodę powiatu nie realizując tej umowy a także my wielokrotnie jako rada powiatu
dawaliśmy wyraz tego, że chcieliśmy aby tę umowę zrealizował.
e) opinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi
Powiatu Trzebnickiego za 2017 rok.
Pani przewodnicząca Małgorzata Matusia: Pragnę Państwa poinformować, iż jeszcze nie
otrzymałam tej opinii.
Pan Starosta Waldemara Wysocki: W związku z tym ja mam pytanie. Jeżeli nie ma opinii
RIO dot. wniosku Komisji Rewizyjnej o nieudzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu
Trzebnickiemu w jaki sposób chcecie procedować sesję i udzielać absolutorium nie łamiąc
prawa?

Pan Damian Sułkowski: Bardzo proszę o wskazanie paragrafu, który mówi, że jest to
obowiązkowo konieczne bo nie ma tam takiego stwierdzenia druga kwestia jest taka, że sesja
absolutoryjna w powiecie a gdzie jest radca prawny, który by tą kwestię w jakiś sposób
rozwiązał? To jest jakaś paranoja 80 tysięcy chcecie wydać za to, że Prusice za swoje
pieniądze i za nasze zrobiło drogę a nie stać Was żeby radcę prawnego tutaj poprosić.
Obradować będziemy dalej nigdzie nie jest zapis, że jest to konieczne. A jeśli chodzi o
absolutorium i dlaczego jestem za nieudzieleniem absolutorium, panie Starosto z Panem się
nie da współpracować bardzo jest mi to przykro powiedzieć ale przez sesje nadzwyczajne i
hasła - nie zgadzam się na zmianę, nie itd. niestety cały rok był trudny we współpracy.
Pańskie wypowiedzi w stosunku do kobiet są żenujące. Przykład podam na komisji to też
świadczy o tym jaki to jest zarząd. Dodatkowa wypowiedź Pana Buczaka: „ Nie cieszcie się
bo i tak zarząd zrobi to co będzie chciał i pieniądze tylko dla Trzebnicy. Sprawa sądowa,
która okazała się przegrana i chcieliśmy żeby tę sprawę rozwiązać do końca i to co dla mnie
jako mieszkańca jest to co Pan zrobił z naszymi inwestycjami. Trzy lata prosząc o Nowe
Domy, prosiłem dogadajmy się, pójdźmy do leśniczych w końcu jak Pan poszedł to leśnicy
powiedzieli nie. To są kolejne zaprzepaszczone pieniądze może nie 8 milionów tak jak na
Korzeńsko tylko może pół miliona.
Pan Starosta Waldemar Wysocki: No kolejny diabeł przemienił się w katechetę i poucza
świętych. Szanowny Panie radny to co Pan mówi to jest uwłaczające i to już wychodzi poza
ramy przyzwoitości, poza ramy kultury, poza ramy jakiekolwiek to co Pan mówi.
Pan Damian Sułkowski: Że zachowuje się Pan jak cham czasami.
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Proszę mnie nie obrażać. Pani przewodnicząca chcę
stwierdzić, że zostałem obrażony na tej sali. Niestety, ale to po raz kolejny. Pan ze swojej
nienawiści jaką Pan zionie do mnie znalazł się w szpitalu, Pan umrze z tej nienawiści do
mnie. Niech się Pan opanuje bo Pan umrze z tej nienawiści z tej nienawiści do mnie. Pan
wylądował w szpitalu. Proszę Pana niech Pan się ogarnie niech się Pan opanuje, niech się Pan
wyciszy, niech Pan zacznie spokojnie
Pan Damian Sułkowski: Nie będzie 2:0 ja się nie dam
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Szanowni Państwo, nie ma opinii RIO do wniosku Komisji
Rewizyjnej ws. udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Trzebnickiego za 2017 rok i
pytam się na jakiej podstawie chcecie procedować podjęcie uchwały o udzieleniu czy
nieudzieleniu absolutorium dla Zarządu Powiatu jeśli nie macie opinii i już przypominam
Państwu, że wojewoda napisał wyraźnie, że jeżeli rada, ta rada nie będzie postępowała
zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowy, niezgodnie z konstytucją to napisał nam
wszystkim, że wystąpi z wnioskiem o rozwiązanie rady. Znacie wyrok sądu przed jego
ogłoszeniem więc proszę Pana niech zbadają to.
Pan Damian Sułkowski: Ja nie wiem czy dobrze zrozumiałem, że mnie Pan otruł, tak? Że
trafiłem do szpitala, nie będzie 2:0 proszę Pana. Nikt ze Żmigrodu więcej przez Pana nie
umrze bo może chce Pan następnego. Natomiast w kwestii pisma Pana wojewody większość
radnych powiatu przygotowało pismo do wojewody w odpowiedzi na zarzut, że postępujemy
niezgodnie z ustawą. Nie było tam mowy o konstytucji tylko była mowa o ustawie.
Ad. 6
Podjęcie uchwał.
1) Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Powiatu Trzebnickiego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu.
Pani przewodnicząca otworzyła dyskusję w temacie.
Brak zapytań.

GŁOSOWANIE:
9 – za, 9 – przeciw, 0 – wstrzymujących; / wyszedł radny B.Rubaszewski /;
2) Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego ws. udzielenia absolutorium Zarządowi
Powiatu Trzebnickiego za 2017 rok.
Brak zapytań.
GŁOSOWANIE:
8 – za, 11 – przeciw, 0 – wstrzymujących;
3) Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego ws. zmiany w budżecie Powiatu
Trzebnickiego na 2018 rok.
Pani skarbnik Dorota Fiłon przedstawiła wprowadzone zmiany do budżetu Powiatu
Trzebnickiego na 2018 rok.
Radni podjęli dyskusję w temacie.
Pan Damian Sułkowski: Mój wniosek formalny dot. pkt. 6 przebudowa drogi powiatowej
Nowe Domy – Borek połączyć z pkt. 9 gdzie jest utwardzenie poboczy czyli połączyć kwotę
263 tysięcy 700 złotych ze 175 tysiącami 450 złotych i całość będzie jako przebudowa drogi
powiatowej nr 1319D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 439 w stronę drogi Nowe Domy
tak jak faktycznie przetarg się robi.
GŁOSOWANIE W/W WNIOSKU:
19 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących;
Drugi wniosek Pan Damiana Sułkowskiego: W pkt. 8 zał. nr 4 gdzie jest modernizacja drogi
Barkowo – Żmigród skreślić kwotę 3 miliony 800 tam całą oraz wykreślić poprawę z budżetu
państwa tylko zostawić środki własne milion pięćset czterdzieści jako nakłady w 2018 roku i
realizować zadanie.
GŁOSOWANIE W/W WNIOSKU:
17 – za, 0 – przeciw, 1 – wstrzymujący;
GŁOSOWANIE PROJEKTU UCHWAŁY:
18 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących;
4) Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego ws. zmiany w wieloletniej prognozie
finansowej Powiatu Trzebnickiego na lata 2018-2027.
Pani skarbnik Dorota Fiłon poinstruowała radnych o konieczności wprowadzenia zmian w
wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2027.
GŁOSOWANIE:
18 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących;
5) Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego ws. zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy za 2017 rok.
GŁOSOWANIE:
18 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących;
6) Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego ws. zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Szpitala Rehabilitacyjnego i Opieki Długoterminowej w Żmigrodzie za 2017
rok.
GŁOSOWANIE:
16 – za, 0 – przeciw, 2 – wstrzymujące;

7) Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego ws. pokrycia ujemnego wyniku
finansowego Szpitala Św. Jadwigi w Trzebnicy za 2017 rok.
GŁOSOWANIE:
16 – za, 0 – przeciw, 2 – wstrzymujące;
8) Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego ws. zatwierdzenie planów pracy komisji
stałych na 2018 rok.
Pani przewodnicząca Małgorzata Matusiak otworzyła dyskusję.
Radni podjęli dyskusję w temacie.
GŁOSOWANIE:
13 – za, 0 – przeciw, 5 – wstrzymujących;
9) Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie przyjęcia programu pn.
„Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 20182022 r”.
GŁOSOWANIE:
17 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących; / wyszedł Pan Wicestarosta Jerzy Trela /;
10) 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:
18 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących;
11) Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie przyjęcia programu pn.
„Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Trzebnickim”.
GŁOSOWANIE:
18 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących;
12) Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu
Trzebnickiego oceny zasobów pomocy społecznej.
GŁOSOWANIE:
18 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących;
Radni przyjęli również sprawozdanie z działalności PCPR-u
GŁOSOWANIE:
18 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących;
13) Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego ws. oceny sytuacji ekonomicznofinansowej Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.
GŁOSOWANIE:
17 – za, 0 – przeciw, 1 – wstrzymujący;
14) Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego ws. oceny sytuacji ekonomicznofinansowej SP ZOZ Szpitala Rehabilitacyjnego i Opieki Długoterminowej w Żmigrodzie.
GŁOSOWANIE:
18 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących;

Ad.7
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017.
GŁOSOWANIE:
18 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących;
Ad. 8
Interpelacje i zapytania radnych.
Pan Damian Sułkowski: Mam dwa pytania do zarządu, do Pana Starosty. Ucichła sprawa
zagospodarowania piaskowni koło Wszemirowa i czy prawdą jest, że zgodę na tego typu
zagospodarowanie wydał jeden z urzędników starostwa, który ma uprawnienia do tego i czy
ma pieczątkę za zgodą Starosty z upoważnienia Starosty.
Pan Wicestarosta Jerzy Trela: Rekultywację być może tak.
Pan Damian Sułkowski: Odnoszę wrażenie, że to Wy żeście wyrazili na to zgodę i żeście
sprawę tą przyciszyli. Bo ja słyszałem o różnym zatrzymaniu samochodów co się dzieje
dalej?
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Tak była taka sytuacja, tak tam były przywiezione odpady
medyczne z Niemiec. Było zarządzanie kryzysowe i Pan, który miał dokonać tej rekultywacji
przedstawił zaświadczenia u nas w ochronie środowiska, że to co przywiózł zabrał,
zutylizował ma zaświadczenia na to. Natomiast na dzień dzisiejszy nie jest zakończona
rekultywacja ona jest w trakcie ta kopalnia rekultywacji. To jest sprawdzane, wszystkie
zaświadczenia mam i chcę powiedzieć, że tylko Powiat Trzebnicki nie zgadzał się z tymi
rzeczami, zgadzał się z tymi ludźmi z tymi roszczeniami jeżeli chodzi o rekultywację.
Pani Marzanna Jurzysta-Ziętek: Ja w podobnej sprawie jak tutaj Damian. Mieszkańcy Szewc
mówili mi kiedyś, że tutaj wpłynął wniosek żeby w Szewcach wydać wniosek na pozwolenie
/ szum na sali – nic nie słychać /
Pan Paweł Oleś: Ja jeszcze odnośnie prowadzonych spraw sądowych w starostwie i
jednostkach podległych na których dostałem niekompletną odpowiedź a korzystając, że jest
Pani dyrektor jednostki podległej i tak chyba będę musiał czynić, że będę musiał się zgłosić
do poszczególnych dyrektorów, kierowników o przygotowanie takiej odpowiedzi chyba, że
Pani dyrektor jest w stanie mi teraz udzielić odpowiedź. Czy są prowadzone w PCPR sprawy
sądowe związane z PCPR i czy takie sprawy były? Zresztą takie zapytanie poszło do zarządu i
można się posiłkować tym zapytaniem a jeżeli były to jakie ponieśliśmy straty finansowe a
jeżeli są prowadzone to na jakie sumy i jakie powiat może ponieść konsekwencje tych spraw?
Pani dyrektor PCPR-u Zofia Kaczmarek: Nie są prowadzone żadne sprawy.
Pan Paweł Oleś: A to dziękuję bardzo.
Pani Marzanna Jurzysta-Ziętek: Ja tutaj chciałabym zapytać Pana Starostę ws., którą
przekazuje dalej do DSDiK ws. znaków drogowych i przejścia dla pieszych na wysokości
Wisznia Mała w stronę Pierwoszowa.
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Ja takiego pisma nie widziałem ale to nie jest nasza droga.
Pani Marzanna Jurzysta-Ziętek: Ja mam taki wniosek formalny do powiatu ponieważ w mojej
gminie, informacje z gminy od wójta wychodzą takie, że my w powiecie źle robimy itd. i
między innymi na ostatnim zebraniu radny J.P. powiedział, że gmina Wisznia Mała w ciągu
ostatnich trzech lat przekazała powiatowi 7 milionów na drogi powiatowe co oczywiście jest
kłamstwem i ja bym chciała tutaj uzyskać taką informację z naszej strony z powiatu ile
dokładnie pieniędzy przekazała moja gmina tutaj dla Państwa bo na pewno nie było to 7
milionów.

Pan Wicestarosta Jerzy Trela: / szum na sali /
Pani Marzanna Jurzysta-Ziętek: / szum na sali/
Pan Jan Hurkot: Ja bym chciał zapytać Pana Starostę o PZS w Żmigrodzie miał być projekt
samorządowy o którym miał Pan rozmawiać z burmistrzem Lewandowskim i chciał Pan
pomóc w tym projekcie i dzwonił Pan do Pani dyrektor i jeszcze tam do kogoś i po tych
telefonach nie wiem dlaczego ten projekt upadł.
Pan Starosta Waldemar Wysocki: O projekcie opowie Pan Derela bo to jest nasz projekt
powiatowy natomiast on został przeniesiony na wrzesień z tego względu, że ten Pan główny
od tego projektu, który miał być nie skonsultowano z Nim a On ma inny projekt w innym
miejscu i nie mógłby w tym uczestniczyć i dlatego przełożono na wrzesień.
Pan Grzegorz Derela: Ja potwierdzam rozmawiałem dzisiaj z prezesem projekt prowadzony
jest przez Starostwo Powiatowe wspólnie z Urzędem Marszałkowskim i z Dolnośląską
Federacją Organizacji Pozarządowej i prezes tej organizacji Pan Waldemar Weihs przeprasza
ale wzywały go inne obowiązki a projekt będzie kontynuowany we wrześniu. Tutaj Pan
Starostw wyszedł z inicjatywą ponieważ był to konkurs, była tylko jedna nagroda, ponieważ
trzy szkoły się zgłosiły i Pan Starosta nagrodził każdą szkołę, która się do tego zgłosiła.
Ad. 9
Wnioski i oświadczenia radnych.
Brak wniosków i zapytań.
Ad. 10
Zamknięcie obrad LII sesji Rady Powiatu Trzebnickiego.
Pani przewodnicząca Małgorzata Matusiak zamknęła LII sesję Rady Powiatu Trzebnickiego.
Protokołowała
Joanna Uchańska
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