P R O T O K Ó Ł Nr XII/2015
z XII nadzwyczajnej sesji V kadencji Rady Powiatu Trzebnickiego odbytej w
dniu 16.06.2015 r. w sali konferencyjnej Starostwa w Trzebnicy przy ul.
Leśnej 1, zwołanej na wniosek Zarządu Powiatu Trzebnickiego. Pierwsza
Część.
(Sesja miała dwie przerwy: druga część sesji odbyła się w dniu 30 czerwca
2015 o godz. 21.00; Trzecia w dniu 6 lipca 2015 o godz. 18.00.)
O godz. 20.00 Przewodnicząca Rady Powiatu Trzebnickiego Małgorzata
Matusiak otworzyła obrady sesji. Przywitała gości i radnych.
Kworum zachowane –ustawowy skład Rady 21 radnych. Obecni wszyscy.
(Lista obecności w załączeniu. )
Przewodnicząca Rady powiedziała, że 15 czerwca wpłynął wniosek Zarządu
Powiatu Trzebnickiego o zwołanie XII sesji. Przewodnicząca odczytała treść
wniosku. (Wniosek dołączony do Protokołu, sesja nadzwyczajna zwołana na
podstawie art. 15 ust.7 ustawy o samorządzie powiatowym)
Do wniosku dołączono porządek obrad, który brzmi:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Trzebnickiego
na 2015 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Powiatu Trzebnickiego na lata 2015-2026.
4. Podjecie uchwały w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Specjalnej funkcjonującej w ramach Zespołu Szkół Specjalnych w
Żmigrodzie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącą Rady
Powiatu Trzebnickiego.
6. Zamknięcie obrad.
Przystąpiono do realizacji porządku obrad.
Ad. 1
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Trzebnickiego na 2015
rok.
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Starosta Waldemar Wysocki poprosił Skarbnik o przedstawienie projektu
uchwały Skarbnik Powiatu Panią Grażynę Cygan-Wołyńczyc, która projekt
uchwały zreferowała, odczytała uzasadnienie do uchwały, które brzmi:
Budżet Powiatu po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 791.636 zł,
z
czego:
1. Z Województwa Dolnośląskiego Powiat otrzyma dofinansowanie do budowy drogi
dojazdowej do gruntów rolnych Osolin-Morzęcin Mały w kwocie 253.050 zł,
2. Zwiększa się subwencja ogólna dla powiatu o kwotę 70.055 zł
z czego: część oświatowa
- 69.904 zł
część równoważąca 151 zł
3. Ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Powiat otrzyma dofinansowanie
do inwestycji pn. „Zagospodarowanie sportowe działki przy ZSS w Żmigrodzie” w
kwocie 100.000 zł,
4. PZS Nr 2 w Trzebnicy w ramach programu Erasmus+ otrzyma 342.558 zł środków
unijnych na realizację projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów
szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego”,
5. Projekt unijny realizowany przez PCPR „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym…” ulega zwiększeniu o kwotę 10.973 zł,
6. Dom Dziecka w Obornikach Śl. otrzyma darowizny z przeznaczeniem na
organizację wypoczynku letniego dla wychowanków w kwocie 15.000 zł
Wydatki budżetu zwiększone zostają o kwotę 1.686.581 zł. W ramach planowanych
wydatków zrealizowane zostaną zadania:
1. „Osolin-Morzęcin Mały droga dojazdowa do gruntów rolnych” z udziałem środków
pomocy finansowej Województwa Dolnośląskiego w kwocie 253.050 zł i środków
powiatu 150.000 zł,
2. „Zagospodarowanie sportowe działki przy ZSS w Żmigrodzie” – 300.000 zł, w tym
100.000 zł z FRKF a 200.000 zł udział Powiatu,
3. „Dostosowanie budynku PZS Nr 1 w Trzebnicy do wymogów ochrony p.poż.”Na to
zadanie planuje się kwotę 300.000 zł.
4. Pomoc finansową dla Gminy Oborniki Śl. do zadanie w ramach NPPDL „Remont
drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 342 w m. Zajączków do drogi
powiatowej w m. Kotowice” - 5.000 zł,
5. Pomoc finansową dla Gminy Żmigród na zadanie w ramach NPPDL „Budowa
kanalizacji deszczowej w m. Korzeńsko przy ul Kolejowej i Słonecznej…” w kwocie
150.000 zł,
6. Projekt unijny realizowany przez PZS Nr 2 w Trzebnicy w całości finansowany ze
środków unijnych w kwocie 342.558 zł. W ramach projektu dwie 16-osobow
grupy uczniów wyjadą na 4-tygodniowe praktyki zawodowe do Włoch,
7. Zwiększona zostanie wartość realizowanego projektu „Wsparcie osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym…” o 10.973 zł środków unijnych,
8. Dla Domu Dziecka zwiększony zostaje budżet o planowane darowizny na
organizację wypoczynku letniego dla wychowanków o kwotę 15.000 zł.
9. W wyniku przeprowadzonej w roku ubiegłym przez Inspektorów Urzędu
Wojewódzkiego kontroli w zakresie prawidłowości realizacji i rozliczenia
finansowego projektu „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Krzyżanowice-
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Cienin” realizowanej w 2011 r, Wojewoda przypisał do zwrotu 160.000 zł dotacji
otrzymanej na to zadanie.
Zwiększenie wydatków o kwotę 894.945 zł ponad zwiększone dochody pokryte zostanie
wolnymi środkami posiadanymi przez Powiat z lat ubiegłych.

Przewodnicząca Rady - otwieram dyskusję.
Radna Marzanna Jurzysta-Ziętek- chciałam zapytać o drogę
Krzyżanowicach, kto złożył skargę i na jakiej podstawie zostało cofnięte.

w

Starosta Waldemar Wysocki – była to rutynowa kontrola, która polegała na
rozliczeniu realizacji zadania i w wyniku tej kontroli …
Radna Marzanna Jurzysta-Ziętek - Kto był inicjatorem tej kontroli …
Starosta Waldemar Wysocki - była to kontrola standartowa. Zarząd wystąpił
dwukrotnie z pismem, aby nie obciążać tą kwotą Powiatu. Wojewoda nie
przychylił się i podał zastrzeżenia. Szukam pisma…
Radna Marzanna Jurzysta-Ziętek – bardzo proszę o treść tego pisma …
Wiceprzewodniczący Rady Łukasz Budas – kiedy było to rozliczane?
Starosta Waldemar Wysocki - zadanie rozliczone było w 2011 roku.
Radna Ewa Pasek – mam pytanie do członka Zarządu, Pana Błażewskiego.
Chodzi mi o inwestycję, budowa chodnika Kotowice-Paniowice, która była
rozpoczęta, kiedy Pan był burmistrzem w naszej gminie. Ja w zmianach do
budżetu nie widzę tej inwestycji. Bo Pan rozpoczął tą inwestycję, po
rozmowach, po porozumieniach, projekty Pan opracował i teraz burmistrz
Gminy Obornik dalej kontynuuje tą inwestycję i zabezpieczył środki w
budżecie, a nie widzę żeby ta inwestycja była ujęta w zmianach do budżetu.
Proszę powiedzieć, czy będą na to pieniądze, gdzie są pieniądze, co dalej
będzie z tą inwestycją.
Starosta Waldemar Wysocki - jeżeli można …
Radna Ewa Pasek – ale ja bym ….
Starosta Waldemar Wysocki – Pani Przewodnicząca ja bardzo proszę, żeby
się trzymać programu dzisiejszej sesji i nie wybiegać poza ten program, gdyż
jest to sesja nadzwyczajna. Natomiast, jeżeli mogę odpowiedzieć ….
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Przewodnicząca Rady Małgorzata Matusiak – ale to są zmiany w budżecie ….
Starosta Waldemar Wysocki zwracając się do Marzanny Jurzysty-Ziętek i
pokazując obszerny dokument – to jest tyle proszę Pani ...
Radna Marzanna Jurzysta-Ziętek - jeśli Pan Starosta może, to proszę wysłać
mi to skanem ….
Starosta Waldemar Wysocki – skserujemy i będzie to w Biurze Rady.
Przygotujemy w Biurze Rady dla Pani.
Radna Ewa Pasek prosiła o odpowiedź na zadane pytanie, wskazując, że chce
by odpowiedział Sławomir Błażewski.
Członek Zarządu Sławomir Błażewski - prawdą jest, że w roku 2013
występowałem o to, by wykonać w miejscowościach Paniowice-Kotowice
chodnik, bo tam jest niebezpiecznie. Wtedy Zarząd Powiatu przychylił się do
prośby, ale pod warunkiem, że przygotujemy dokumentacje projektową…
Radna Ewa Pasek wtrąciła - ona jest wykonana...
Członek Zarządu Sławomir Błażewski- wiem, bo ja ją zleciłem. W następnym
roku 2014, została opracowana dokumentacja projektowa i środki w budżecie
w wys. 500 tys, zostały zabezpieczone w projekcie budżetu. Nie mamy
wiadomości z Gminy Oborniki Śląskie, czy chce realizować to zadanie …
Radna Ewa Pasek wtrąciła - oczywiście, że chcemy….
Członek Zarządu Sławomir Błażewski – bo żadne pismo po uchwaleniu
budżetu nie wpłynęło do Powiatu. Czekamy na pismo ze strony burmistrza, że
jak najbardziej przychyla się do tego programu. Jeżeli takie pismo
otrzymamy, zastanowimy się w jaki sposób sfinansować tą inwestycję,
zgodnie z porozumieniem, ustaleniami, które były uzgodnione z poprzednim
Zarządem. Myślę, że z tego zadania się nie wycofamy. Jeżeli jest wola, w
budżecie Oborniki Śląskie jest zapisana kwota do współfinansowania, nie
widzę przeszkód ze strony Powiatu, żebyśmy też się przychylili.
Radna Ewa Pasek – w budżecie Obornik Śląskich jest zapisane 400 tys. Czyli
jeżeli burmistrz Obornik Śląskich wystąpi z takim pismem do Zarządu
Powiatu, że jest zainteresowany i zabezpieczył środki w budżecie to
rozumiem, że w tym roku będzie realizacja tego chodnika. Tak? Bo
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usłyszałam, że my się zastanowimy. To jest takie …, zastanowimy się. Są
pieniądze, jest inwestycja rozpoczęta i to jest kontynuacja i chciałabym
wiedzieć bo mieszkańcy Paniowic, Kotowic również pytają. Co jest z tym
chodnikiem bo, tak jak Pan powiedział, tam jest bardzo niebezpiecznie. Jest
duże natężenie ruchu. Dlatego chcę wiedzieć, czy w tym roku Starostwo
będzie miało pieniądze na tą inwestycję. Bo to dla gminy Oborniki Śląskie,
dla mieszkańców tych miejscowości jest bardzo ważne.
Członek Zarządu Sławomir Błażewski - w realizacji tej inwestycji już jest
podpisane porozumienie. Z ustaleń, które były z poprzednim Zarządem, było
wprost
napisane, że dopłacimy 50% kosztów do każdego metra
kwadratowego w wyniku przetargu, które ogłaszało Starostwo. Czyli musimy
wziąć przetarg, który był ogłaszany przez Starostwo na budowę chodników w
roku 2014, jaka jest kwota, zaproponujemy kwotę dopłaty do jednego metra
kwadratowego i ustalić zakres na ile te środki finansowe, które są w
Obornikach Śląskich i w budżecie Powiatu wystarczą do realizacji. Czy
wystarczą na całe zadanie? Na 100% nie wystarczą na zrealizowanie całego
zadania, bo na pewno będzie powyżej miliona złotych albo i więcej, bo w
przymiarkach wychodziło, że jest to zadanie na kwotę powyżej 1.600.000,00
zł, czyli zapisując 400.000,00 w budżecie trzeba mieć świadomość, że
realizacja tego zadania będzie trwać 2 lata. Czyli w jednym roku jedna część i
w drugim część. Kontynuowanie tego projektu inwestycyjnego i zakończenie
to w roku 2016 jeszcze druga kwota musi być zapisana w budżecie, ale
musimy usiąść i porozmawiać.
Radna Jurzysta-Ziętek – ja mam pytanie odnośnie podpisanych porozumień
zawartych: z gminą Wisznia Mała w dniu 24.09.2014 r. odnośnie drogi w
Szymanowie tzw. schetynówki. Z tego co się orientuję takie porozumienie
zostało też podpisane z Gminą Prusice i z Gminą Oborniki. Ja nie widzę w
budżecie wprowadzenia tych schetynówek. Mam przed sobą,
wnioskowaliśmy do Państwa, jako Rada Powiatu i składaliśmy dwa razy
uchwałę intencyjną w sprawie zobowiązania Zarządu do realizacji wszystkich
czterech schetynówek, a na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym,
art. 32 ust.2 pkt 2, Zarząd powinien realizować uchwały Rady Powiatu.
Chciałam zapytać, dlaczego ta uchwała intencyjna jak i nasze wnioski
składane do Zarządu nie są realizowane. Jakie jest stanowisko Zarządu
Powiatu odnośnie mojej drogi w Gminie Wisznia Mała w Szymanowie? Ale
interesują mnie także trzy pozostałe drogi. To pytania dot. podpisanych
porozumień, za chwile będę miała inne pytania. Mało tego, jeśli chodzi o
drogę w Szymanowie, to w tamtym roku została podjęta uchwała z dnia 26
września 2014 roku nr uchwały XXXV/259/2014 na podstawie, której Gmina
Wisznia Mała może realizować tą drogę. Przesłałam wszystkim do
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wiadomości pismo Wojewody, który tą naszą drogę uznał do realizacji.
Proszę o odpowiedź.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Matusiak – z uwagi na to, że został
wywołany temat przebudowy dróg w ramach programu rządowego tzw.
schetynówki chciałabym przytoczyć słowa Pana Starosty, które zostały
upublicznione na BIP-ie Powiatu Trzebnickiego, obiecuję Państwu, cytuję,
że w trakcie roku budżetowego, wspólnie bez podziałów uczynimy wszystko,
aby jego dystrybucja, mamy na myśli budżetu, była sprawiedliwa dla
wszystkich. Uczynimy wszystko, aby pozyskać nowe środki finansowe oraz
wykorzystać już pozyskane, w tym na budowę nowych dróg lokalnych z
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, ETPAP II,
bezpieczeństwo, rozwój,
popularnie tzw. schetynówki. Rozwiążemy
najtrudniejszy temat naszego szpitala powiatowego, który jest i będzie naszą
chlubą. Na tym zakończę. Chciałbym, żeby Pan Starosta odniósł się do
zapytania Pani Jurzysty-Ziętek i jednocześnie do informacji, która pojawiła
się na temat dróg naszych lokalnych. Proszę bardzo.
Wicestarosta Jerzy Trela - mówię w imieniu całego Zarządu. Nasza
propozycja jest taka. Ponieważ wiemy, że od pewnego czasu nie możemy
dojść do porozumienia, proponujemy, żeby ten budżet dzisiaj przyjąć w takiej
formie w jakiej jest, bo potrzebne są pieniądze dla szkół, musimy zapłacić to
co zostało wskazane w kontroli. Natomiast propozycja jest taka, aby Państwo
wytypowali trzy, cztery osoby i jutro z samego rana rozmawiamy na temat
wszystkich schetynówek i wprowadzamy to na sesji, ponieważ będziemy
dyskutować w gronie 21 osób, przekrzykując się, nie dojdziemy do
porozumienia dzisiaj na pewno. Taka jest propozycja. To co ważne co musi
pójść, szkoły muszą otrzymać środki. W ZSP Nr1 są już nakazy, decyzje
straży pożarnej, w ZSP nr 2 dyrektor nie może realizować tego projektu.
Proponuję, że jutro, pojutrze siadamy i rozmawiamy w zespole 6-8
osobowym i zaraz po tym robimy sesję i wprowadzamy te schetynówki na
miarę naszego porozumienia. W małym zespole możemy dojść
do
porozumienia, natomiast dzisiaj do tego nie dojdzie, to już próbowaliśmy i co
z tego wyszło, tylko krzyki i nic więcej. To co teraz jest w budżecie to jest to
najpotrzebniejsze, żeby szkoły mogły ruszyć. Możemy to zrobić w spokoju i
dojdziemy do porozumienia i wprowadzamy na sesję.
Radny Sławomir Zarentowicz – Panie Starosto, temat schetynówek jest
praktycznie załatwiony. Mieliśmy obiecane te schetynówki. Są zrobione
projekty, to jest tylko kwestia dobrej woli. Zbliża się czas urlopowy, pewnie
znowu nie zbierzemy kworum i znowu będzie problem. Jaki jest problem,
żeby jeszcze dzisiaj zwołać sesję nadzwyczajną i zaklepać te schetynówki.
Gdybyśmy klepnęli te schetynówki, życie w powiecie byłoby przyjazne. Mnie
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osobiście interesuje schetynówka w Prusicach i zrobię dal tej schetynówki
wszystko i oczywiście dla pozostałych, bo to jest najważniejsza rzecz. Ja
mogę rozmawiać, możemy rozmawiać w dwie, trzy, cztery osoby, ale
podejrzewam, że to się skończy tak samo jak do tej pory. Szanowni Państwo,
ja chcę tych czterech schetynówek. To jest najważniejsza rzecz, którą my
radni tej kadencji zrobimy i za to wyborcy będą nam wdzięczni. Proszę
Państwa takiego dofinansowania już nigdy nie dostaniemy. Powtarzam, te
schetynówki powinniśmy dżentelmeńsko załatwić i nie ma kości niezgody.
Kością niezgody są te schetynówki. Wszystkie cztery schetynówki są
najważniejszą rzeczą.
Przewodnicząca Rady – zanim udzielę kolejno głos, chciałabym zapytać Pana
Starostę, który zgodnie ze Statutem Powiatu Trzebnickiego odpowiada za
organizację, wyodrębnienie komórki w Starostwie. Moje pytanie brzmi, czy
na dzisiejszej sesji zagwarantował Pan obsługę prawną?
Starosta Waldemar Wysocki – może na to pytanie odpowie Pan Sekretarz
Powiatu, gdyż wczoraj zwróciłem się do niego, aby skontaktował się z
prawnikami obsługującymi Starostwo Powiatowe celem zapewnienia obsługi
prawnej sesji,
Przewodnicząca Rady Małgorzata Matusiak – jak mi wiadomo, są dwie
kancelarie prawne…
Sekretarz Powiatu Pan Robert Borczyk - obydwie odmówiły obecności na
dzisiejszej sesji, i do jednej i do drugie wysłałem zapytanie prośbą o …
Wiceprzewodniczący Rady Adam Gubernat – przepraszam, ale kto kogo
zatrudnia?
Radny Robert Adach – a ile Oni nas kosztują?
Przewodnicząca Rady – proszę o dyscyplinę …
Wiceprzewodniczący Rady Łukasz Budas - proszę Państwa ja proponuję
jedną rzecz, będziemy się tutaj kłócili … nie po to tutaj się spotkaliśmy ….
żeby to przegłosować co tutaj chcą i ja zaznaczę co jest w budżecie… Te
schetynówki faktycznie są kością niezgody. Ja jestem za schetynówkaimi, ale
uważam, że trzebnickiej nie zrealizujemy, z dokumentacją którą
przeanalizowałem. Nie zrealizujemy z tą dokumentacją. Jest tam wiele
nieścisłości . Wspólnie powinniśmy wziąć kierownika, który za to odpowiada,
zobaczyć jak te projekty są napisane, usiąść i porozmawiać wspólnie. Dzisiaj
Pani radna powiedziała, że Oborniki Śląskie. Jak najbardziej jestem za, bo
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jestem z Obornik Śląskich. Nie chciałbym, Panie radny Zaterntowicz, aby tak
jak po kontroli z 2011 r., to co jest protokole, co przeczytałem, żebyśmy
później zwracali z odsetkami. Jest tam pełno uchybień. Tak jak Starosta Trela
zaproponował, żeby wytypować drużynę 3-4 osobową. Usiądziemy, będzie to
trwało może 3, może 4 dni, możemy się kłócić, wychodzić, ale w gronie
zamkniętym, a nie tutaj. Oczywiście Wasi mediatorzy będą Wam
przekazywali informację, a my naszym. I dojdziemy na pewno porozumienia
ze schetynówkami. Bo ja uważam, że nie odpowiem za schetynówke
trzebnicką, w której jest pozwolenie na kilometr sześćset, a wpisane jest 17
kilometrów, nie ma na to pozwolenia. Nie zdążymy, bo do końca roku trzeba
to rozliczyć. Ta schetynówka kosztuje kupę pieniędzy, nie wierzę w to i tak
jak w roku 2011 były hocki, klocki za które musimy… Nie chciał bym żeby
ktoś mówił, że radni nie zapoznali się z dokumentacją, że był tam taki rady
Budas, że była taka radna Marzanna Ziętek, którzy nie czytali, tyko żebyśmy
wytypowali grupę, usiedli tydzień czasu i załatwimy. Uważam, że do końca
tego miesiąca ta sprawa powinna być załatwiona, jeszcze przed wakacjami.
Po co tutaj wyciągać pewne rzeczy. Zróbmy tak, przegłosujmy to co ludzie
chcą. Ja będę chciał w tej grupie być, bo będę walczył o Oborniki Śląskie, bo
potrzebujemy 400 tys, czy 800 tys na to, co Pan Błażewski powiedział. Bo ja
chcę znaleźć, a tu już nie są cztery schetynówki, tu dochodzi piąta w
Obornikach Śląskich. Musimy usiać i konstruktywnie rozmawiać, a nie tutaj
się kłócić. Należy się kłócić w innym miejscu i do porozumienia dojdziemy
ale za schetynówkę trzebnicką ja nie odpowiem, nie dołożę ręki do tego, co
jest tam w dokumentacji. Powinniście się z tym protokołem zaznajomić.
Dziękuję.
Radny Sławomir Zarentowicz – dowiaduję się, ze trzebnicka schetynówka
jest zaniedbana na etapie projektowym, ale prusicka schetynówka z dużym
dofinansowaniem gminy jest w pełni przygotowana do realizacji. Można by
więc część ruszyć. Jestem za tym by trzebnicką realizować, bo jest to droga
do Tarczyńskiego, ale dlaczego mamy czekać na dokumentację trzebnicką,
skoro mamy trzy dokumentacje pewne, które mogą być realizowane. Panie
Starosto można realizować?
Radna Jurzysta-Ziętek- nie otrzymałam odpowiedzi, a nie tylko te wnioski
składałam do budżetu. Dlaczego Państwo ciągle nas odsyłają, nie dzisiaj,
tylko jutro, pojutrze, za tydzień, za dwa spotkajmy się. Skoro tu jesteśmy,
spotkaliśmy się, to dlaczego nie możemy tego tematu skończyć, dlaczego
temat jest odsyłany, dlaczego nie znajduje się w budżecie? Ja pytam i nie chcę
otrzymać odpowiedzi za dwa lub trzy dni. Chętnie chcę należeć do tego
zespołu, czytam uchwały. Jestem za tym, żeby realizować wszystkie zadania
Powiatu, bo dbamy o ludzi z Gminy Trzebnica i z pozostałych gmin ale nie
odsyłajmy. Jesteśmy tutaj, to siądźmy i porozmawiajmy. Ja zgłaszałam
8

listopadzie, o uzupełnienie do budżetu Powiatu, 16 miejscowości. Chodzi o
podpisane porozumienia, chodzi o zaczęte inwestycje, chodzi o lustro w
Machnicach, które kosztuje 400 zł, puściłam Państwu link, gdzie można takie
lustro kupić tanie. Różne rzeczy, skończenie chodnika w Szewcach, droga w
Pierwoszowie, które Zarząd odpisał, że będzie tym roku realizowane, te
rzeczy się nie dzieją. Proszę mi odpowiedzieć, co z naszymi wnioskami,
dlaczego nasze wnioski, nasze uchwały nie są zawarte w budżecie? Ja nie
chcę czekać dwa tygodnie, bo ja już czekam 5 miesięcy.
Radny Robert Adach - po pierwsze tu się nikt nie kłóci, a sesja jest od tego,
żeby wymieniać poglądy i rozmawiać o sprawach ważnych. A sprawą ważną
jest np. schetynówka na Krzyżanowice – Cielin. Jeśli mówimy o zwrocie 150
tys. zł to zapytam się ile ta schetynówka kosztowała. Czy Pan wie?
Łukasz Budas – tak, proszę sobie przeczytać Panie Robercie…
Radny Robert Adach – koło 4 milionów, w tym 2 miliony dotacji. Ta
schetynówka w wyniku, że Firma TOYa podała Powiat Trzebnicki, po to
żeby szantażować nas w kontekście tych 3 milionów złotych do prokuratury,
do nadzoru budowlanego 100 razy była trzepana w lewo i w prawo i w
wyniku m.in. tych kontroli, podejrzewam zakwalifikowania pewnych kosztów
niekwalifikowanych jest 150 tys zł do zwrotu, co nie znaczy, że przystanki,
które tam zrobiliśmy, które być może były kosztami niekwalifikowanymi, nie
były potrzebne. Uzyskaliśmy dotacje na poziomie 2 milionów złotych. I w tej
schetynówce chodziło dokładnie o to samo o co chodzi dzisiaj w schetynówce
z Trzebnicy do Sułowa. Czyli wyremontowaliśmy tą drogę na tzw.
zgłoszenie. Zgłosiliśmy, że chcemy wyremontować drogę na odcinku takim, a
takim, i położyliśmy tam asfalt z zatoczkami. Firma TOYa walczyła z nami w
tym kontekście, że zatoczki są autobusowe powinny być zrobione na
pozwolenie na budowę a Nadzór Budowlany i prokuratura uznała inaczej. I
analogicznie chcieliśmy zrobić remont na Sułów i takowe zgłoszenie na
remont drogi zostało we wrześniu ubiegłego roku zgłoszone. Państwo nie
rozróżniacie dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz to jest prosty remont drogi, czyli
położenie asfaltu z remontem poboczy, taki sam jaki został zrobiony na
Głuchów i setek innych miejsc. Wszystkie te schetynówki zostały pozytywnie
rozliczone jako dobrze przygotowana dokumentacja. Druga dokumentacja,
która była robiona na tą drogę, to co Państwo poruszacie, cytujecie, miała być
robiona rzeczywiście w kontekście pozwolenia na budowę, ale na ścieżkę
rowerową, która miała być realizowana z Regionalnego Programu
Operacyjnego. I powiedźcie mi jedno, jeśli remontujemy drogę z Trzebnicy
do Sułowa, to jaką dokumentację techniczną chcecie zrobić? Chcecie wydać
500 tys zł na projekt? Przecież to jest zwykły remont. Wystarczy zgłosić i to
zgłoszenie zostało położone do Wydziału Architektury, tak jak robiliśmy w
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setkach innych miejsc i nie udawać, że nie było dokumentacji, a my
zgłosiliśmy. Analogicznie, przypomnę, że napisaliście takie pismo do Urzędu
Marszałkowskiego, że jest dokumentacja techniczna na boisko Żmigrodzie, a
od Starosty na sesji się dowiedziałem, że dopiero została robiona. Tutaj nikt
nie chciał takowej dokumentacji, czy pełnego projektu na remont tej drogi
robić, żeby nie wydawać tych 300-400 tys zł na niepotrzebny projekt. Z Panią
Sabiną Misiak, bo przypominam, że całą dokumentację techniczną – zerkam
na Pana Mariusza Szkaradzińskiego, bo zawsze jak Pani Sabina się pojawiała
to bogobojnie bił Pan czołem jak to wspaniale zarządza Ona tym Zarządem –
zrobiliśmy prawie 100 km nowych dróg. Byliśmy nękani przez Firmę TOYa,
przez prokuraturę i inne tematy i wszystkie te drogi zostały pozytywnie
rozliczone. Czy Pan myśli, że Pani Sabina Misiak, która od siedmiu lat
przeprowadzała kilkaset remontów, akurat w tym przypadku, ważnej dla mnie
drogi, dla Pana, poświadczyła nieprawdę i mówicie, że coś nie tak zrobiła ?
No na miłość boską! Będę bronił tej schetynówki, bo akurat tam doszło do
wielu wypadków i to jest niezbędne. Jeśli robiliśmy pomiary ruchu,
obiektywnie, to pierwsza droga powiatowa o największym natężeniu ruch to
jest na Głuchów, a druga to droga na Sułów. To jest niezbędna droga ze
względu na to, że tam jest największy pracodawca w Trzebnicy, że tam jest
największy ruch, po tej drodze na Głuchów. I nie udawajmy, że tam jest coś
nie tak. Jeśli Pan Trela uważa i w gazecie pisze, że poda mnie do prokuratury,
proszę bardzo z chęcią się wytłumaczę. Tylko, że co ja mam się zrewanżować
i na Was podać w kontekście Żmigrodu? Budujmy, a nie szkalujmy. Kończąc.
Troszeczkę, mam wrażenie, że dzisiaj jest dzień świstaka, ponieważ dwa czy
trzy mieniące temu Pan Trela mówił, spotkajmy się porozmawiajmy o
schetynówkach i będzie to załatwione. Oczywiście, że się należy spotkać i
rozmawiać, tylko, że to nie my unikaliśmy spotkań, nie my unikaliśmy
komisji, nie my unikaliśmy sesji. Jesteśmy chętni i po to by te drogi zostały
zrobione jesteśmy wstanie uklęknąć przed Państwem. Wystarczy trochę
dobrej empatii, ci ludzie czekają na te drogi.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Matusiak – zanim Pan Starosta udzieli
odpowiedzi przypominam, § 23 Statutu: przewodniczący rady udziela głosu
w kolejności zgłoszeń. Chciałabym, żeby Państwo ustosunkowali się do
wypowiedzi Pani Marzanny.
Radna Marzanna Jurzysta-Ziętek – ja przypomnę, cztery schetynówki i 16
miejscowości. ….
Wicestarosta Jerzy Trela – proszę zobaczyć, cztery schetynówki plus 16
miejscowości z gminy Wisznia Mała. Pan Łukasz zgłosi, że jeszcze 15
miejscowości z Gminy Oborniki Śląskie itd.itd. Natomiast to co mówiłem, ja
dysponuję dokumentacją. Jest projekt wykonawczy. Projekt wykonawczy jest
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zrobiony na tą schetynówkę trzebnicką na kilometr 100 metrów, zapłacone
ok. 13 tys zł i na to jest kosztorys. Następnie zostaje zlecony projekt na 10
kilometrów i drogi i ścieżki, nie tylko ścieżki, i za to trzeba zapłacić chyba
150 tys zł plus mapy za 18 tys., a zobaczycie Państwo jak wyglądała oferta.
Nie można sobie ot tak do tego podejść. My chcemy zrobić, Pan Robert
Adach ma rację to jest największy pracodawca, to jest droga strategiczna dla
mieszkańców, bo tam pracuje z Powiatu ok. 600 pracowników. Nieprawdą
jest, że się kończy okres dofinansowania. Od września będzie nabór nowych
wniosków. My chcemy robić, ale to co powiedział Pan Łukasz. Pan Adach też
ma rację, bo tam gdzie się robi, są pewne niedociągnięcia. Ale, żeby zrobić
wszystko, co Państwo chcecie, to trzeba 30 milionów obligacji. Kto nam da
i kto je spłaci? Usiądźmy, rozmawiajmy i sesję możemy zrobić jeszcze
w piątek.
Radny Sławomir Zarentowicz – jedno jest pewne, mamy dwie stuprocentowe
schetynówki, które są przygotowane, chociażby Prusice. Kwestia dobrej woli.
Niech by się ta schetynówka robiła, niechby się ludzie cieszyli,
a w międzyczasie siadamy, uzgadniamy i robimy. Przecież to takie proste.
Trzeba dobrej woli. Ja przed Zarządem klęknę jeśli Zarząd wyrazi wolę, że
jedną, czy drugą schetynówkę się robi. Ja klęknę i proszę, żeby się przychylić
i żeby ruszyć chociaż jedną schetynówkę, tą najbardziej zaawansowaną …
Hałas, kilka osób mówi jednocześnie …. padają głosy: Oborniki , Żmigród …
Sławomir Zarentowicz - Zarząd nas zapewnia, że będą robione cztery
schetynówki, ale w międzyczasie możemy już robić. Proszę Państwa,
przecież to nie jest takie skomplikowane. Siadamy, rozważamy. Dla mnie
schetynówka jest bardzo ważna. Mieliśmy obiecane schetynówki cztery
i chciałbym, żeby były zrealizowane, a pierwszej kolejności możemy już
zacząć te, które są projektowo przygotowane. Możemy usiąść i rozmawiać.
To jest nasza kość niezgody. Proszę Państwa, jeżeli zrobicie dla gminy
Prusice ... Ja jestem bardzo przyjazny. Taka jest moja propozycja.
Przewodnicząca Rady - widzę, że każdy z Państwa reprezentuje różne
stanowiska, chciałabym się odnieść do Statutu Powiatu Trzebnickiego i
zaproponować Państwu rozwiązanie z uwagi na § 23 ust. 2 pkt 7
przewodniczący rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków o
charakterze formalnym, w szczególności dotyczących pkt 7 odesłania
projektu uchwały do komisji. Dlatego też, to co Pan Starosta Trela
powiedział, że przebudowa dróg jest dosyć ważna i istotna, przenieśmy
dyskusję na komisje. Każda uchwała zaproponowana przy wniosku Zarządu,
która się dzisiaj pojawiła będzie omawiana na odrębnych komisjach.
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Wiceprzewodniczący Rady Łukasz Budas - to jest bardzo mądre i zakończmy
tą dyskusję.
Radny Damian Sułkowski – ja bym chciał zapytać jak Przewodnicząca
udziela głosu, czy mam trzymać rękę przez pół godziny? Bo inni radni
trzymają rękę i też chcieliby zabrać głos.
Radny Paweł Oleś – dlaczego chciałem zabrać glos. Cieszę się, że usłyszałem
od Pana Treli o współpracy i cieszę się, że jest wola współpracy, bo jest
możliwość, że dokonamy czegoś wspólnie. A dlaczego podchodzimy z
obawami? Powiem tak Panie Wicestarosto. Jeżeli Pan by powiedział, że ja
jako wicestarosta proszę o podjecie uchwały, a jutro siadamy, podniósł bym
rękę, ale niestety w Zarządzie są osoby, które kilkakrotnie, powiem
delikatnie, mnie oszukały, skłamały, to wnioskował bym za tym co
powiedziała Przewodnicząca Rady. Odesłać projekt uchwały do komisji. I nie
najpierw głosować nad zmianami w budżecie, mimo, że zmiany te są bardzo
ważne, ale żeby w tym budżecie znalazły się schetynówki. A każdy walczy o
swoje, Prusice, Żmigród itd. Ale usiądźmy i ustalmy jakąś kolejność, może
nie wszystkie na raz realizujmy, ale niech będzie dana nam jakaś iskierka
nadzieji, że Państwo chcecie realizować jedną schetynówkę, drugą, pokazać,
że jesteście gotowi do współpracy, po to żeby odbudować moje, nasze
zaufanie do Zarządu. Przepraszam mówię do Zarządu mimo, że jedna osoba z
Zarządu mnie skłamała.
W tym miejscu kilka osób upominało się o udzielenie głosu. Padła propozycja
by zapisywać kolejność zgłaszających się.
Radna Magdalena Szymczuk- Proszę Państwa. Jestem radną tak samo jak
Pani Marzanna i tak samo chciałbym schetynówki, która będzie w naszej
gminie. Wszystkie schetynówki są ważne, ale nie na wszystkie Powiat stać,
więc jeżeli chcemy tutaj rozważać kwestę schetynówek, to zabraknie nam
tygodnia i dalej będziemy w tym samym punkcie. Zarząd zaproponował
jakieś rozwiązanie, czy dobre, czy złe Państwo jesteście w stanie to ocenić.
Natomiast jest to sesja nadzwyczajna, jak Pani Przewodnicząca wie,
dziękujemy za zwołanie wreszcie sesji prawomocnie, tak jak powinno być,….
Małgorzata Matusiak wtrąciła – my czekaliśmy ….
Radna Magdalena Szymczuk - ja Pani nie przerywałam Pani Przewodnicząca,
nich Pani będzie łaskawa również mi nie przerywać. Kultura obowiązuje. Nie
sądzę, żeby było konieczne żebyście Państwo klękali przez zarządem,
ponieważ… traktujmy się po ludzku. Nikt przed nikim nie musi klękać, trzeba
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usiąść do stołu i rozmawiać. Jeżeli Pani Marzanna i Pan występują z chęcią
rozmowy to po prostu zgódźmy się na to ……
Hałas kilka osób mówi – pół roku czekamy …
Radna Magdalena Szymczuk – ja wiem, ja też czekałam i nie doczekałam sie
wniosku dlaczego zostałam odwołana i nie doczekałam się… Ja też tutaj
przyszłam, nie mam żadnych uraz osobistych do Państwa. Zrobiliście
Państwo jak uważacie. Natomiast, jeżeli chcemy do tej zgody dojść to i nasza
strona i Wasza strona musi pójść na ustępstwa. Proszę Państwa, jest to sesja
nadzwyczajna, ma swój program, czekają dzieci ze szkół. Jeżeli Państwo
zapoznaliście się dobrze z tym, to za chwileczkę będzie sytuacja taka, że
dzieci, które pojechały na staże, te staże nie będą opłacone. Pieniądze
przyszły, nie można ich wykorzystać. Instytucje Powiatu mają związane ręce.
Nikt lepiej tego nie wie Panie Adach niż Pan, że takie sytuacje mają miejsce,
więc może jeśli da się pewne małe rzeczy osiągnąć do osiągnijmy ten
consensus. Na tym polega współpraca, tak mi się przynajmniej wydaje.
Zastanówmy się, co do której kwestii nie mamy wątpliwości, jesteśmy
wstanie to osiągnąć i przegłosować, a resztę zostawmy na dyskusję i na
siedzenie przy wspólnym stole i omawiane pewnych rzeczy. Bo jeśli
będziemy się przepychać, tak jak przepychamy się cały czas cztery
schetynówki to niestety ta Rada Powiatu będzie trwała wiecznie. Niech każdy
z Państwa rozważy w własnym sumieniu, czy instytucje Powiatu powinny
działać normalnie, czy dyrektorzy powinni mieć pieniądze na to by, żeby po
prostu funkcjonować, bo większość rzeczy, która tutaj jest, dotyczy dzieci.
Państwo macie dzieci i wiecie jakie to ważne. Ja jestem młodym
samorządowcem, więc nie wszystko jest dla mnie jeszcze jasne, natomiast
jasne jest dla mnie to, że powinniśmy w pewnych kwestiach znaleźć wspólne
zdanie i nie zasłaniać się ciągle kwestią schetynówek. Schetynówki i nic
więcej. W tym Powiecie, Panie Adach jest jeszcze tysiąc innych rzeczy, a nie
tylko schetynówki. Prawda?
Robert Adach wtrącił – zaraz Pani odpowiem jakie są ważne rzeczy, i kto
tutaj .. …
Magdalena Szymczuk - ja nie oczekuję odpowiedzi i nie chcę, żeby ktoś
przed kimś klękał, chciałabym
bym żebyśmy doszli do jakiegoś
porozumienia i pozwolili działać Zarządowi, skoro chce działać.
Członek Zarządu Daniel Buczak – padła propozycja, żeby omówić kwestie
na komisjach. Myślę, że ona nie jest do końca trafna, bo będzie to samo
grono i spotkamy się w tej samej grupie. Jeżeli mamy rozmawiać na
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komisjach, dobrze by było żebyśmy się spotkali najpierw w tych małych
zespołach.
Radny Damian Sułkowski - nie ma sensu, by spotykać się w małych grupach.
Byłem radnym gminnym i nie spotkałem się z taką sytuacją, by burmistrz
Żmigrodu przedstawił uchwałę budżetową w taki sposób, na sesji
nadzwyczajnej. Pani radna powiedziała, że tyle razy to było omawiane. Ile
razy? Ani razu. Komisja Budżetowa powinna się zająć uchwałą o zmianie
budżetu. Bo tak naprawdę nie wiemy, co tam jest. Dzisiaj się trochę od Pani
Skarbnik dowiedziałem, co tam jest. Po drugie. Pani Skarbnik jest osobą
dobrze zorientowaną i myślę, że w ciągu godziny albo dwóch, ja mam
odpowiednie dokumenty, żeby dokonać poprawki w budżecie. Albo to
robimy na komisji razem, albo dzisiaj. Proszę zrobić przerwę i zrobimy to.
Odnośnie Trzebnicy, jeżeli dokumentacja schetynówki w Trzebnicy nie jest
we właściwy sposób przygotowana to i tak nie zrobimy przetargu i tak jej nie
zrealizujemy, a można ją wpisać do budżetu. To co jest błędnie przygotowane
nie będzie realizowane. To nie będzie kolidowało, że pieniądze z budżetu
nam znikną. Z czasem w poprawce zostanie wycofane. Panie Sławku, proszę
nie klękać przed Zarządem, bo jestem zażenowany. Ja nie ufam temu
Zarządowi bo nie raz nas już okłamał więc na pewno …..
Kilka osób mówi jednocześnie ...
Damian Sulkowski - dzisiaj my zagłosujemy za wami, a jutro Wy nie
przyjdziecie na sesję….
Radny Robert Adach - rozmawiamy tak jakbyśmy nie znali tematu. Po
pierwsze, jeszcze raz wracam do tej schetynówki. Jeśli coś się remontuje na
tzw. zgłoszenie, to jaki projekt wykonawczy, Panie Trela. Przygotowuje się
specyfikację techniczną do przetargu z załącznikami graficznymi, a to już
powinien robić Pana Zarząd. Ja złożyłem wniosek, wniosek już za Waszych
rządów został zweryfikowany i następnym etapem jest przygotowanie
specyfikacji do dokumentacji przetargowej. Jaki projekt techniczny? Niech
Pan wytłumaczy, bo to jest dla mnie istotne. Państwo się jakimiś
dokumentami przebijacie, że coś jest …. Po drugie, drogi, Pani Magdo, to jest
jedno z najważniejszych zadań Powiatu, bo to jest bezpieczeństwo i życie.
Drogi, szkoły i szpital. Każda z tych trzech rzeczy jest bardzo istotna. I
pytanie, kto się przepycha. No jest uchwała budżetowa, Państwo nie
przychodzicie na zwołaną przez siebie sesję. Wrzucacie tą sesję
nadzwyczajną bez komisji. Ja osobiście jestem przeciwny tworzeniu jakiś
nieprawnych organów. Trzy osoby chcą się spotkać, dlaczego te osoby, a nie
inne. Są komisje, jest Rada Powiatu, możemy się spotkać zaraz po Radzie
Powiatu, jeśli jest taka potrzeba. Możemy jeszcze raz spróbować zaufać
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Zarządowi, który powie: to robimy, to robimy, a to zobaczymy. Trzeba
rozmawiać, już jest prawie lipiec, już dawno powinno być po ogłoszonych
przetargach, a my dalej mówimy, że może ktoś, coś zrobi. To są ważne
inwestycje. Wracając do tematu, Powiat ma potencjał ekonomiczny,
ponieważ jest zadłużony najmniej ze wszystkich samorządów Powiatu
Trzebnickiego, bo 36%. Przypominam Panu Błażewskiemu Gmina Oborniki
Śląskie 59%. Jest potencjał, żeby te inwestycje realizować. Mało tego,
pierwszy raz w historii Powiatu zdarzyła się taka sytuacja, że to nie Zarząd
Powiatu prosi radnych o realizację inwestycji, zawsze tak było, ale radni
proszą Zarząd, żeby łaskawie pochylili się nad inwestycjami.
Członek Zarządu Jan Hurkot – jest to dla mnie dziwne, bo uchwały Rady
Powiatu są rozkazem dla Zarządu, to jest numer 1. Powinniśmy się tego
trzymać. Po drugie, nie czuję się odpowiedzialny za pewne oszczerstwa,
ponieważ nie na wszystkie posiedzenia Zarządu jestem zapraszany, z różnych
względów – każdy sobie odpowie z jakich. Uważam, że już dość słów tu
dzisiaj padło. Uważam, za zasadne, aby na komisjach omawiać wszystkie
tematy i te dzisiejsze punkty również. A nie, tylnymi drzwiami, na żywca.
Jeżeli już to dwa warianty: albo odesłać wszystko na komisje, albo przerwa i
tutaj, przedyskutować tematy, a nie blokować dla zasady, żeby znów 21 osób
przyjeżdżało i nic nie uzyskiwało, bo Zarząd jak Pan n folwarku, nie, nie
puszczamy nowych punków do sesji. To jest skandal, jest to niedopuszczalne.
Dlatego, uważam, że te dwa warianty są do rozwiązania.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Matusiak przytoczyła zapisy ustawy o
samorządzie powiatowym - art. 8a, który mówi: działalność organów
Powiatu jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
Jawność działania organów powiatu obejmuje w szczególności prawo
obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesję rady powiatu i
posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z
wykonywania zadań publicznych. Dlatego podtrzymuję swoje stanowisko, że
dzisiejsze projekty uchwał jakie znalazły się na wniosek Zarządu, powinny
być omówione na komisjach, a nie na nieformalnych spotkaniach.
Wiceprzewodniczący Rady Adam Gubernat – to jest wniosek formalny.
Przewodnicząca Rady – tak.
Wicestarosta Jerzy Trela – ja jeszcze chcę się ustosunkować do tego co
powiedział Pan radny Adach. Przeczytam mały fragment pisma z Urzędu
Wojewódzkiego: jak wynika z uzyskanych informacji na dzień składania
wniosku o dofinansowanie Powiat Trzebnicki nie posiada kompletnej
dokumentacji technicznej i projektowej na wnioskowane zadanie, a jedynie
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dokumentację projektową na przebudowę tysiąca sto dziewięćdziesięciu
metrów drogi powiatowej. A zatem złożone w punkcie dwunastym wniosku
oświadczenie było niezgodne ze stanem rzeczywistym. Wskazanie we
wniosku o dofinansowanie informacji niezgodnych z prawdą budzi
wątpliwości w zakresie wiarygodności wnioskodawcy, który jako organ
zaufania publicznego jest konstytucyjnie zobowiązany do przestrzegana zasad
praworządności i legalizmu.
Radny Robert Adach – ale przecież tu jest napisane jak wynika z powziętych
informacji, czyli ja nie wiem, co Pan im tam napisał. No tak. Bo Państwo
napisaliście, że nie ma dokumentacji, oni Wam odpisali, a ta dokumentacja
jest. Bo, jak wynika powziętych informacji - od Was. To pokażcie to …
Członek Zarządu Daniel Buczak - mogę udowodnić, że zrobił Pan projekt
na kilometr z groszami, a nie … …
Wiceprzewodniczący Rady Łukasz Budas – jak chcecie, to zakończcie to. To
przerwijmy to w tym momencie. Spotkajmy się, rozmawiajmy, tydzień. Ale te
dzieci czekają. Ja sam dzisiaj powiedziałem, że będę uczestniczył
w komisjach i sam doprowadzę do tego, żeby te komisje były. Po to nas Pani
dyrektor zaprosiła przedstawiła, rozmawialiśmy tam, przedstawiła nam
dokumenty, kto chciał z radnych, ten przyjechał. Zarządu oczywiście nie
było. Jeżeli Państwo mówią, że nie przychodzą, to Wy nie zagłosowaliście
nad budżetem, który przygotował sam Robert Adach poprzednim zarządem.
Nie przerzucajmy, tylko dajmy im. I obiecuję jeżeli trzeba będzie, jeżeli
Zarząd, jeżeli Starosta nie zwoła sesji w tej sprawie będę pierwszy, który
zawnioskuje za jego odwołaniem. Bo dzisiaj nie ma … albo idziemy do
przodu, albo stoimy w miejscu. Będziemy się dogadywali. Radna Marzanna
chce 14 dróg, ja na Oborniki też chcę nową drogę, Wy dla Żmigrodu też
chcecie, Prusice również chcą, Trzebnica też. Wszystkiego nie zrobimy. A
dokumentacja dla Trzebnicy, przeglądałem, jest wadliwa. Nie odpowiem, bo
dokumentacje tą wysłałem do Urzędu Wielkopolskiego, żeby mi sprawdzili.
Są różne interpretacje, Robert, spójrzmy na te dokumenty! Naprawdę, będę
pierwszy za odwołaniem Zarządu. Złożę wniosek, czy przejdzie, czy nie
przejdzie, złożę. Zagłosuję za odwołaniem obecnego Zarządu jeżeli nie
dopełni tych formalności. Ale dzieci czekają i szkoła również czeka. Sesja
została zwołana przez Przewodniczącą z dnia na dzień. Też się kłóciłem z
Zarządem i podnosiłem głos wczoraj o to, że nie dostaliśmy pewnych
kosztów. Ale jeżeli sesja została zwołana przez Panią Przewodniczącą z dnia
na dzień, pokazaliście krok do przodu. My też robimy krok, idziemy dalej. Z
dnia na dzień pewnych dokumentów się nie da. Ja się kłóciłem, widzieliście,
że Pan Starosta nie przesłał dokumentacji i jestem mu winny. Będę pierwszy
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za odwołaniem Starosty, jeżeli nie dopełni tego obowiązku. Co do grupy
cztero osobowych, formalnych nie formalnych. Mamy pięć miejscowości i
niech każdy usiądzie … i wszyscy usiądźmy komisjach i rozmawiajmy. A
może się okazać, że nie wystarczy 10 milionów obligacji ale 14. Pani
Marzanna mówi o lustrze za 450 zł, to tak, bo nie rozdajemy własnych
pieniędzy, tylko państwowe rozdajemy. Każdy ma budżet. Jak w mojej firmie
przychodzą szkoły na koniec roku, to mówię przychodźcie wtedy kiedy
tworzę budżet. Bo nie da rady, tu 200, tu 400 tu 800 i robi się 10, 200 tys. zł.
Oczywiście mamy taką świadomość, że samorządy nie padną, jakoś to
polepimy. Ale musimy zacząć myśleć. Powtarzam, to powinno przejść,
powinniśmy zagłosować. Jeżeli nie zwoła sesji i nie przyjdzie PiS razem z
komitetem Marka Długozimy, będę pierwszy za odwołaniem Zarządu.
Musimy iść do przodu. A my się kłócimy. Nie. Musimy działać razem,
możemy się pokłócić tak jak to jest w normalnej firmie, ale musimy dojść do
consensusu. Może nie zrobimy wszystkiego w 100 % ale 70-80% zrobimy. A
Państwo mówią tak, sami zaprzeczacie sobie: cztery albo żadna. To ja Wam
powiem, Trzebnica nie będzie zrobiona i musimy dojść do tego gdzie te
pieniądze rozdzielić. Ja np. będę przekonywał radnych, żeby ściągnąć te
pieniądze dla Obornik. Może Państwo się nie zgodzą. Na tym demokracja
polega, kto kogo przekona i jak zagłosuje. Nie można iść w zaparte.
Członek Zarządu Jan Hurkot- Łukasz zgodziłbym się, gdyby nie to, że po
mojej propozycji, żeby Zarząd, Starostę ograniczyć do dysponowania kwotą
do 50 zł. Takie lustro byłoby już 20 razy zrealizowane. Ale są różne kaprysy,
gdzie jestem przeciwny. Uważam, że jest rozdawnictwo, wtedy nie szanuje
się pieniędzy. Wspiera się różne osoby. A Statut Powiatu przewiduje zadania
Powiatu i na nich powinniśmy się skupić. Uważam, że trzeba na komisjach
przedyskutować. Sentymenty są dobre ale nie w tym gronie. Dopóki nie
zaczniemy się szanować, dopóki powiedziane tutaj zdanie będzie umową
dopóty musi być zimy rachunek. Na komisjach omówienie punkt po punkcie i
wyjście z zamkniętym tematem. Proszę mi wierzyć, że będziecie
przechytrzeni i ograni.
Radny Sławomir Zarentowicz – dlaczego nie robimy naszej schetynówki. My
możemy działać, możemy już. Nie musimy czekać, aż zostanie zrobiony
projekt na schetynówkę trzebnicką. Przecież to można dżentelmeńsko. Po
drugie, mówicie Państwo, że dzieci czekają. Pytanie, dlaczego, czy to jest taki
wymóg prawny, dlaczego Państwo rzuciliście wszystko do jednego worka,
dlaczego każde zadanie nie mogło być w oddzielnym projekcie uchwały. Czy
ktoś może odpowiedzieć na to pytanie?
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Skarbnik Powiatu Pani Grażyna Cygan-Wołyńczyc, wyjaśniła – jeżeli jest
sesja, to na sesji podejmowana jest jedna uchwała w sprawie zmiany budżetu,
gdybyśmy chcieli zrobić tak jak Pan mówi to musielibyśmy podjąć 9 uchwał.
Hałas. Głos z sali - można zgłosić wniosek formalny, które zadanie nie
podoba się w zmianach budżetu i można je wykreślić.
Starosta Waldemar Wysocki – proszę Państwa. Apeluje o zgodę. Podtrzymuję
to co Pani Przewodnicząca przeczytała portalu internetowego cytując moje
wypowiedzi. Tak, jestem za zrównoważonym rozwojem i sprawiedliwym
podziałów środków na wszystkie sześć gmin Powiatu Trzebnickiego.
Szanowni Państwo, niepodjęcie dzisiejszej uchwały budżetowej będzie
skutkowało, tym że Szkoła nr 2 nie będzie mogła przekazać środków. Szkoła i
Powiat stracą wiarygodność. W tej uchwale zmieniającej budżet są też drogi,
jest droga dojazdowa do gruntów rolnych Osolin-Morzęcien Mały, jest
budowa kanalizacji deszczowej w Korzeńsku, jest program Erasmus, jest
pomoc finansowa dla Obornik Śląskich…..
Z sali – znamy zapisy uchwały ….
Starosta Waldemar Wysocki – jeżeli znamy i jesteśmy świadomi tego, co za
chwilę możemy zrobić, to proszę aby podjąć tą uchwałę, natomiast to co
zaproponował Pan Trela, powołać zespół i ….
Hałas – z sali na komisje ze wszystkimi …
Starosta Waldemar Wysocki – komisje, to będzie ten sam skład, będziemy
długo siedzieć … Szanowni Państwo, jeżeli ta komisja, którą zaproponował
mój zastępca zostanie powołana, to wtedy środki, które są przeznaczone na
schetynówki zostaną rozdysponowane w sposób sprawiedliwy, bo nie każdy
z nas się zgadza na to by w jednej gminie robić drogę powiedzmy, za 7
milionów 800 tys., gdzie udział Powiatu jest prawie 4 miliony. A każda
gmina ma potrzeby i ta komisja wypracowałby pewien model, w której
gminie, jaką drogę robić i za jakie pieniądze. Proszę pamiętać o jednej rzeczy,
że Powiat Trzebnicki ma zdolność kredytową, dopiero od 2024 roku. Co to
znaczy? To znaczy, że do 2024 roku musimy spłacać kredyt, musimy spłacać
zaciągnięty kredyt, a Powiat jest zadłużony na 28 milionów. Jeżeli
chcielibyśmy realizować te wszystkie cztery schetynówki, a to jest kwota ok.
10 milionów 500 tys. zł. musielibyśmy znaleźć taki bank, który zgodzi się
nam udzielić pożyczki, czy obligacji, kiedy spłata następowałaby po 2023
roku. Ważna jest ta rzecz, o której mówił Wicestarosta, aby taki zespól
powołać.
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Proponuję, składam wniosek o zamkniecie dyskusji i przejście do
głosowania.
Radna Marzanna Jurzysta-Ziętek – od pół roku słyszę o zrównoważonym
rozwoju. Złożyłam wniosek formalny o udzielenie informacji publicznej
odnośnie wydatków od listopada do końca maja, może być do czerwca z
podziałem na gminy. Gdzie jest ten zrównoważony rozwój? Ja patrząc na to
co się dzieje, na wydatki budżetu widzę na pierwszym miejscu Gminę
Trzebnica, na drugim widzę Gminę Żmigród, pojawiają się też Oborniki.
Gdzie w tych wydatkach jest Wisznia Mała? Gdzie jest zrównoważony
rozwój? Prosiłam o udzielenie takiej informacji, nie dostałam jej. Zadania
mojej gminy złożone do budżetu nie są realizowane. Nie są to duże zadania.
Droga w Szymanowie jest najtańsza z tych czterech schetynówek. Jest
podpisane porozumienie z Gminą Wisznia Mała, która może wykonać tą
drogę i po jej zakończeniu zwrócić się do Powiatu o zwrot 498 tys zł.
Zrównoważony rozwój, proszę mi pokazać ten zrównoważony rozwój i gdzie
w tym zrównoważonym rozwoju jest moja Gmina. Proszę mi pokazać.
Radny Damian Sułkowski- Panie Starosto. Na podstawie wypowiedzi
koleżanki dochodzę do wniosku, że nie ma sensu mała cztero-pięcioosobowa
komisja. Sami Państwo wprowadzili rozdawnictwo dając tą działkę. Teraz
każdy tutaj, chce wyszarpać coś dla siebie. Kto zrezygnuje ze schetynówki?
Nikt. Co da ta komisja? Jeżeli będzie każda osoba z innej gminy, czy ktoś
podejmie decyzje, żeby zrezygnować z schetynowki? Jeżeli będzie, ze
Trzebnica odpadnie ze względów proceduralnych to będziemy się
zastanawiać. Proszę przygotować uchwałę, proszę dać pod głosowanie, bo
nikt nie zrezygnuje ze schetynówki.
Radny Robert Adach - jeśli powołać podkomisje, to celem wyjaśnienia tego
co Panowie mówią o schetynówce, w której też będzie zaangażowana Pani
Misiak, która składała ten wniosek. Twierdzę, że jest inaczej, bo to co Pan
zacytował to: powzięte informacje. Ale wracając do merytoryki, bo problem
tutaj tkwi w merytoryce. Pan Starosta mówi, albo nie wie, albo kłamie są
dwie możliwości, bo Pan mówi, że my możemy się zadłużać dopiero 2024
roku. Możemy się zadłużać zgodnie z wieloletnią prognozą finansową, tak jak
wykażemy w WPF możliwość spłaty. To jest jedna sprawa, czyli RIO już od
roku nie patrzy na wskaźnik zadłużenia w wysokości 60% tylko na
możliwość spłaty. Jeśli wykażemy możliwość spłaty to możemy się zadłużać.
To jest pytanie do Zarządu, czy tą możliwość spłaty można wykazać, czy też
nie. Moim zdaniem można. To jest taka moja uwaga. Po drugie, nie wiem czy
Państwo ostatnio jechaliście do Wałbrzycha przez Kostomłoty, nowo
wybudowaną drogą, obwodnicą Świdnicy. To jest droga budowana przez
Powiat Świdnicki, który sięgnął zadłużenia w granicach 61%. Zadłużył się
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właśnie na tą drogę ale ta droga bardzo mocno wsparła rozwój gospodarczy,
zarówno w aglomeracji Wałbrzyskiej jak i Świdnickiej, bo dzisiaj do
Wałbrzych z Wrocławia można przejechać w godzinę, autostradą i dalej tą
nowo wybudowaną drogą. Czyli, dla rzeczy strategicznych, i jak Jan Hurkot
mówi, nieprzejadania, sorry jeśli czasami uznaje, że coś tam przejadałem to ja
będę tego bronił, ale rozumiem twoje racje. Dla nieprzejadania, warto tym
wskaźnikiem od 36 iść w górę. W tym wypadku te wszystkie drogi służą
rozwojowi gospodarczemu regionu. To nie jest przejadanie, w większości
mają 50% dotacje i Państwo mówicie, w przyszłym roku dostaniemy.
Gwarantuję Wam, że komisja, która będzie rozdzielała te pieniądze, z dużym
znakiem zapytania popatrzy na Powiat Trzebnicki, który nie skorzystał
dopłaty w zeszłym roku. Nie daje się takim samorządom, które nie chcą
wypełnić kuponu totolotka, ja bym nie dał. Zawsze jest problem w wydaniu
tych pieniędzy i formalny …
Małgorzata Matusiak - merytorycznie proszę …
Robert Adach – doświadczenie pokazuje, że powiaty, które nie potrafią
korzystać z dopłat i zwracają pieniądze, później mają problemy z
otrzymaniem dotacji. Wracając do merytorycznej dyskusji. Po pierwsze,
zgadzam się z Zarządem, że oczywiście być może trzeba zweryfikować, czy
ta schetynówka na Sułów się nadaje, czy nie nadaje. Moim zdaniem się
nadaje, zweryfikuję, gwarantuję Panu, to wszystko co napisaliście do Urzędu
Wojewódzkiego. Jeśli się okaże, że napisaliście nieprawdę, że nie było
zgłoszenia remontu tej drogi np., mogliście to napisać, nie wiem co
napisaliście, bo Wojewoda odniósł się do tego co Wy napisaliście. To będę
Was rozliczał za to poświadczenie. Jeśli się okaże, że pracownicy Zarządu
Dróg Powiatowych, którzy przygotowali tą dokumentację, zrobili to źle to
oczywiście się to tego przyznam. Ale problem tkwi w czymś innym. Jeszcze
raz powiem „dzień świstaka”. To, że Państwo mówicie, przegłosujmy, a
później będziemy rozmawiać na temat schetynówek. Trzy miesiące temu taka
instrukcja była. Co możemy zrobić? Możemy przegłosować uchwałę
budżetową taką jaka jest, możemy zarządzić przerwę i na tej przerwie
rozmawiać , możemy skończyć sesję i zrobić komisje dzisiaj po sesji, a jutro
zwołać jeszcze raz i uchwalić..
Z sali – kilka głosów albo dzisiaj…
Robert Adach – pole manewru mamy szerokie. Tylko my te manewry
przerabiamy. Już trzeci, czy czwarty raz ktoś nam obiecuje, że Zarząd za
tydzień złoży propozycje realizacji schetynówek, tak mi się wydaje, że tak
ostatnio Pan Trela obiecał, że tydzień potrzebuje na złożenie projektu na
realizacji schetynówek. To było trzy miesiące temu. Oczywiście nie
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powinniśmy wstrzymywać tych uchwał, o których dzisiaj mówicie, bo dzieci
są nadrzędne, odnoszę się też do Pani bo Pani mówi, że nie byliśmy,y bo sesja
była nieprawomocna. Na jakiej podstawie tak twierdzi, że co, że ….
Rozmawiałem osobiście z szefem Nadzoru Wojewody jest to termin
referencyjny, ta sesja jak najbardziej była ważna i uchwały podejmowane na
tej sesji były ważne. Państwo nie przyszliście. Zlekceważyliście
mieszkańców, którzy czekają na te uchwały, tak samo jak zlekceważyliście
wczoraj pracowników szkoły specjalnej. Mieliście przyjść nie przyszliście.
Nie podejmujecie dyskusji merytorycznej …
W tym czasie radna Magdalena Szymczuk wypowiadała jakieś słowa, ale
jednocześnie mówiła Przewodnicząca Rady i Robert Adach.
Radny Robert Adach – wracając do dyskusji, czekał bym na taką dobrą
inicjatywę Zarządu, który zaproponuje radnym w jaki sposób w trybie
pilnym ustalić strategię działań …
Przez chwilę jednocześnie mówią Robert Adach i Łukasz Budas
Robert Adach- niech Pan nie opowiada, że po 2024 roku można wziąć kredyt
bo Pan siedzi tu pół roku i patrzę na Panią Skarbnik od czego to zależy …..
Przewodnicząca Rady - to jest pytanie?
Robert Adach - no tak …
Łukasz Budas – panie Robercie, ten Pan z Panem siedział razem w zeszłej
kadencji …
Hałas, rozgardiasz, nie można zaprotokołować.
Skarbnik przekrzykując – ….o możliwości spłaty po 2014 ….
możliwości udzielenia ale o możliwości spłaty…

nie o

Starosta Waldemar Wysocki – ja mówiłem o możliwości spłaty …
Robert Adach - ale jest możliwość wzięcia kredytu?
Skarbnik – …jest możliwość, ale splata za 10 lat….
Radna Marzanna Jurzysta-Ziętek -złożyłam wnioski do Zarządu i bardzo
proszę o odpowiedź. Jeszcze raz Panie Starosto, w sprawie tych czterech
schetynówek. I jeszcze raz to samo. Zobowiązaliśmy Zarząd uchwałą
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intencyjną do realizacji czterech schetynówek. Rozumiem, że schetynówka
w Trzebnicy nie posiada kompletu dokumentów. A co z pozostałymi trzema?
Dlaczego nie są w budżecie i dlaczego nie mamy żadnej odpowiedzi na ich
temat. Jeszcze raz przytoczę art. 32 ust.2 pkt 2 ustawy o samorządzie
powiatowym, …. Rozumiem, że nie realizujemy trzebnickiej bo nie ma
dokumentów, a co z pozostałymi? I co z uchwałą, która zobowiązuje Zarząd
do wykonywania uchwał Rady Powiatu, dlaczego to nie jest wykonywane?
Jakie Państwo podjęli kroki w sprawie trzech pozostałych. Na jakim etapie są
dokumenty, do kogo zostały wysłane? Co … proszę mi odpowiedzieć.
Wicestarosta Jerzy Trela- proszę Państwa. Poprzednio też dyskutowaliśmy w
tym gronie, ale nie można było dyskutować, bo Państwo przekrzyczeliście
nas. Proszę Państwa mnie osobiście bardzo zależy, aby ta trzebnicka
schetynówka była robiona, ale najpierw idzie zlecenie na wykonanie projektu
od ulicy Milickiej na kilometr i składa się dokumentacje do Wojewody, że
jest kompletna dokumentacja na 17 kilometrów i na tej podstawie nikt tam nie
weryfikuje tego, schetynówka dostała punkty. Za 2 miesiące zleca się projekt
znowu do ulicy Milickiej na 10 kilometrów, a dalej …. Więc ta schetynówka
budzi wątpliwości .
Radny Sławomir Zarentowicz - ale pozostałe schetynówki nie budzą
wątpliwości …
Wicestarosta Jerzy Trela - pozostałe schetynówki, czy nie budzą… no nie
wiem, niektórzy mają troszkę inne zdanie. Czy nie budzą…. bo np.
schetynówka prusicka. Proszę zobaczyć, ona jest od boiska, przechodzi przez
piątkę …
Z sali Burmistrz Prusic Igor Bandrowicz powiedział - ale to jest droga
powiatowa… .
Wicestarosta Jerzy Trela – może Pani zdyscyplinuje tego Pana ..
Przewodnicząca Rady- ten Pan to Burmistrz Prusic, witamy Pana Burmistrza
….
Igor Bandrowicz – ja przypominam Panu Staroście, że to jest droga
powiatowa ...
Wicestarosta Jerzy Trela – i od boiska do starego kościoła, do zakładu
utylizacji i do Kaszyc. Od boiska do Kościoła … to tylko jest zrobione.
Natomiast pozostałe, wymiana krawężników kostka … itd., koszt tego jest w
granicach 3 milionów zł. Natomiast sama droga, która jest najbardziej
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uczęszczana, od zakładu utylizacji do Kaszyc, w lesie faktycznie jest w złym
stanie. I trzeba się zastanowić, czy za te 3 miliony zł robić to co jest w
mieście, bo za trzy miliony można zrobić kilka ładnych kilometrów drogi.
Kilka osób mówi jednocześnie, nie można zaprotokołować.
Wicestarosta Jerzy Trela - jeśli chodzi o Szymanów, beneficjentem jest
Gmina, która będzie robiła przetarg i po przetargu będzie wiadomo ile
pieniędzy będzie trzeba. Tak samo Pani złożyła wniosek, żeby jeszcze
Oborniki. Dlatego ustalmy, bo jeżeli będziemy zaciągać kredyty, obligacje i
ustalmy hierarchię, co w tym roku robimy, bo za rok, za dwa, za trzy, też
będziemy potrzebowali pieniędzy. Nie można w tym roku zablokować Powiat
na 20 lat. Siądźmy, ustalmy, co jest najważniejsze. Ja proponuję zrobić to do
piątku. Robimy sesję. Pani Skarbnik przygotuje odpowiednią uchwałę.
Radna Magdalena Szymczuk – proszę Państwa, z jednej strony są to grube
miliony, na które musi zadłużyć się Powiat. Z drugiej strony w programie
dzisiejszej nadzwyczajnej sesji zostały wprowadzone pieniądze, które
otrzymaliśmy i jak Pan Adach słusznie zauważył, w momencie kiedy jakieś
pieniądze zostają przyznane, a nie wykorzystane. W związku z tym, jeżeli się
z tego wycofamy, nie zatwierdzimy tych uchwał, to nikt nie będzie na nas
patrzył poważnie. Jakie będą konsekwencje tego, że nie przyznamy pieniędzy
na boisko. Ano takie, że cały program się zawali i inne podmioty też będą
miały problem, które w tym programie uczestniczyły. Jest tak Panie Adach?
Robert Adach – nie, nie jest lista rezerwowa…
Magdalena Szymczuk – co się stanie, Pani Skarbnik, jeśli nie podejmiemy
uchwały, że dzieci z Erasmusa nie mogą korzystać, jakie będą konsekwencje.
Czy w konsekwencji Powiat nie będzie musiał zapłacić tego z własnych
środków? Nie będzie tak? Środki zostały przyznane ... bo może się okazać
że zrobią kontrole i tak jak tu było, że 150 tys. do zwrotu, to może się okazać,
że 360 tys. też będzie do zwrotu. (na sali hałas, wtrąca się Robert Adach,
trudno zapisać wypowiedź ) … powiat nie musi złotówki do tego dopłacać, a
my nie wiadomo nad czym się zastanawiamy. Nad czym się zastanawiamy?
Czy pieniądze które dostaliśmy, możemy pozwolić je rozdysponować? Tu
żadnego kredytu nie musimy zaciągać. Proszę Państwa proszę otworzyć
głowy i pomyśleć nad małymi rzeczami.
Przewodnicząca Rady – Pani radna Szymczuk, proszę nas nie obrażać,
dyskutujemy bo mamy do tego prawo, ustawa o samorządzie powiatowym
wyraźnie mówi, niezależnie od tego, czy to jest sesja w trybie pilnym, czy w
trybie zwyczajnym art. 61 gospodarka środkami finansowymi znajdującymi
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się w dyspozycji Powiatu jest jawna. Wymóg jawności jest spełniony w
szczególności przez jawność debaty budżetowej i proszę się nie dziwić, że my
dzisiaj dyskutujemy. Kiedy mamy dyskutować?
Wiceprzewodniczący Rady Łukasz Budas – spotkanie było w szkole. Panie
Robercie zarzucił mi Pan, że nie przyszedłem na sesję i nie zagłosowałem za
tymi dziećmi. Dzisiaj jesteśmy i co Pan pokazuje? Pani Małgosiu, Pani
wczoraj powiedziała tym ludziom wyraźnie, jeżeli nie wejdą schetynówki nie
zagłosujemy. Dziękuję bardzo.
Radny Robert Adach - przecież my nie dyskutujemy o tym czy zagłosujmy,
czy nie, bo takiej dyskusji nie ma. Dyskusja jest o czymś całkiem innym, bo
po pierwsze trzeci raz siedzę nad uchwałą budżetową, a Zarząd łaskawie nie
potrafił przyjść na spotkania, wytłumaczyć radnym na czy ta uchwała …
Magdalena Szymczuk wtrąciła – Pan też nie przychodził na …
Robert Adach – raz wyszedłem i się później okazało Pani Magdo, że
prokuratura ustaliła, że miałem rację ponieważ jeden z członków Zarządu
wymazał głos przy moim nazwisku….
Łukasz Budas wtrącił – na razie nie ma orzeczenia sądu…
Przewodnicząca Rady – bardzo proszę przerwać ta dyskusję….
Hałas.
Radny Robert Adach - ktoś wymazał głos i teraz oczywiście może być taka
sytuacja, że większość naszych uchwał może być nieważnych, ponieważ
jeden z radnych wymazał głos w ważnym głosowaniu wybierającym ….
Przewodnicząca Rady przerwała – dziękuję …
Robert Adach – poczekaj, ale wracając do tematu merytorycznego, jeszcze
nie ustaliliśmy, czy głosujemy, czy przerwę, czy na komisję i proszę nam nie
zarzucać … (podczas tej wypowiedzi na sali - śmiech)
Przewodnicząca Rady – Radny Adach odbieram Panu głos…
Robert Adach – na jakiej podstawie odbierasz mi głos ….
Z sali - były wnioski …
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Łukasz Budas – a drugi był, żeby przerwać i głosujemy najdalej idący …
Małgorzata Matusiak - coś chciał Pan powiedzieć, to proszę powiedzieć…
Robert Adach – tak chciałem powiedzieć, że generalnie nie dyskutowaliśmy o
tym, czy głosujemy, czy robimy przerwę, bo jeszcze takiej dyskusji nie było .
Dyskutowaliśmy nad schetynówkami, teraz
Łukasz Budas – był wniosek formalny Pani Małgosi … .
Robert Adach – nie było wniosku przegłosowanego …
Przewodnicząca Rady – Pan Starosta zgłosił wniosek formalny, tak Panie
Starosto ?
Starosta Waldemar Wysocki – tak. Powtórzyć? Zgłaszam wniosek o
przerwanie i zakończenie dyskusji i przejście do głosowania nad zmianą
budżetu.
Łukasz Budas – i był drugi …
Przewodnicząca Rady - a starosta Trela zgłosił wniosek o przerwę, tak?
Łukasz Budas – ty Małgosiu zgłosiłaś ……
Z sali - Ty Małgosiu zgłosiłaś …. o przerwę …
Radny Sławomir Zarentowicz – ja zgłaszam wniosek o 5 min przerwy…
Przewodnicząca Rady - przechodzimy do głosowania, kto jest za …
Barbara Czternastek - ale który wniosek jest teraz głosowany?
Starosta Waldemar Wysocki – mam powtórzyć? Zgłaszam wniosek o w
sprawie zakończenie dyskusji dotyczącej zmiany budżetu na 2015 rok i
przejście do głosowania nad zmianą budżetu.
Radny Sławomir Zarentowicz – przerwę, 5 min przerwy…
Hałas .
Przewodnicząca Rady – pierwszy wniosek Pana Starosty o przerwanie i
zakończenie dyskusji. Przechodzimy do głosowania,
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Głosy:

-za
10
-przeciw
11
- wstrzymało się 0
Wniosek nie przeszedł.
Przewodnicząca Rady - drugi wniosek, kto jest za wnioskiem Pana radnego
Zarentowicza, który wnioskuje o 5 minutową przerwę.
Głosy:
-za
11
-przeciw
9
-wstrzymało się 0
Wniosek przeszedł.
Przewodnicząca Rady – ogłaszam 5 minutowa przerwę.

Przerwa od 21.35 do 21 45.
Po przewie.
Przewodnicząca Rady– wznawiam obrady sesji.
Głos zabrał Wicestarosta Jerzy Trela – mamy propozycję dla nas wszystkich.
Pierwsza sprawa, pytanie do Pani Marzanny i do Pani Przewodniczącej, a
dotyczy tego zrównoważonego rozwoju, żeby określić według jakich
parametrów to ma być zrobione, czy ze względu na wysokość wydatków jakie
były wydawane w ciągu ostatnich czterech lat, czy ze względu na liczbę
mieszkańców. Propozycja druga, kończymy tą sesję głosujemy nad
przyjęciem budżetu, na jutro zapraszamy Pana Igora Bandrowicza
Burmistrza Prusic, przygotowujemy porozumienie co do finansowania tej
schetynówki. Jutro rano Zarząd złoży wniosek do Biura Rady o zwołanie sesji
nadzwyczajnej na piątek …
z sali – teraz, dzisiaj … z kogo my robimy balona ….tylu ludzi przyjechało
tutaj … proszę nie przerywać….
Wicestarosta Jerzy Trela - musimy też nowe porozumienie spisać z Panem
Bandrowiczem. Sesję zwołujemy w piątek rano, wprowadzimy te trzy drogi o
których mówimy, że będzie droga w Prusicach, droga w Wiszni Małej i droga
w Żmigrodzie. Natomiast to na pewno nie będzie koniec, ponieważ gmina
Oborniki, gmina Zawonia, która nie ma nic. I gmina też się upomni o tą
drogę do Sułowa, bo zostanie złożony
wniosek do Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju, żeby w następnym roku tą drogę zrobić, bo to jest
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naprawdę najważniejsza droga jeśli chodzi o strategie, dla mieszkańców
Powiatu. Tam nie ma dokumentacji trzeba ją przygotować i zrobić. Dlatego
nie można teraz zapisać 15 milionów bo musimy podzielić na wszystkie
gminy. Taka jest propozycja. Żeby te szkoły mogły już swobodnie pracować,
to przegłosować, a dzisiaj już można ogłosić sesje w piątek o godz. 8.00.
Przewodnicząca Rady – ja zadam pytanie Panu Burmistrzowi, zapoznał się
Pan ze stanowiskiem wcześniej. Tak?
Burmistrz Prusic - Pan Starosta informował mnie o zaistniałej sytuacji …
Radna Marzanna Jurzysta-Ziętek - Panie Starosto, mnie nie interesują cztery
poprzednie lata. Jestem radną od czterech miesięcy i interesują mnie wydatki
od listopada. Teraz, co się dzieje w Powiecie kiedy ja jestem radną Powiatu.
Zadanie, koszt , gmina. Zadanie, koszt, gmina. Gdzie były realizowane, na co
i jakie pieniądze, podział na gminy. A jeśli chodzi o sesję nadzwyczajną, to ja
mam umówione spotkanie i nie będę mogła w piątek wziąć udziału w sesji.
Radny Bogusław Rubaszewski - jeżeli my radni chcemy ten Powiat zadłużyć
na kilkanaście lat, wtedy nie będzie już pieniędzy na bieżący remont dróg,
gdzie są tak potrzebne, np. w Gminie Zawonia, proszę jechać, drogą
powiatową Sędzice-Czachowo, proszę jechać drogą Czeszów-Złotów. Jest
zrobiony projekt przebudowy drogi powiatowej Budczyce-Zawonia, koszt
800 tys zł. Dlaczego tej drogi nie na w tzw. schetynówkach? Pytanie do
byłego Pana Starosty. Jeżeli tak będziemy zadłużać to też bym chciał, żeby
Gmina Zawonia coś z tego miała. Jak wszyscy, to wszyscy, to ja też zagłosuje
za tą inwestycją.
Radny Sławomir Zarentowicz - ale cały czas mówimy o środkach z zewnątrz.
Szanowni Państwo chodzi o pieniądze, które dostajemy z zewnątrz,
dofinansowanie. Na te cztery schetynówki mamy przyznanych najwięcej
pieniędzy.
Wiceprzewodniczący Rady Łukasz Budas - a dlaczego na cztery. Na pięć.
Mówimy o zrównoważonym budżecie. Dlaczego. Oborniki też chcą dostać.
Jeżeli tutaj burmistrz Obornik występuje, to będę bronił stanowiska, na nową
inwestycję. Jeżeli mówimy o zrównoważonym budżecie to, to co powiedział
kolega, dajmy również 2 miliony dla Zawoni. Mamy 10 milionów, a może
będziemy musieli zaciągnąć 15 milionów. I wtedy podzielmy te pieniądze.
Dostanie burmistrz Prusic. My wyszliśmy z propozycją i dalej toczymy bój.
Ja będę walczył, a pieniądze zawsze nas poróżnią. Pieniądze zawsze radnych
poróżnią. Jeżeli my nie przyjmiemy tego, co zaproponował Pan Starosta, a
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były już uzgodnienia z burmistrzem Bandrowiczem. Tak Panie Burmistrzu?
Odnośnie Pana Schetynówki, że jest już po przetargu?
Burmistrz Prusic Pan Igor Bandrowicz - Panie radny Łukaszu, te deklaracje
padają od pół roku. Ja teraz jestem już po przetargu, jestem przed
wyłonieniem wykonawcy. Inwestycja ma kosztować ok. 8 milionów złotych.
Na dzień dzisiejszy mam cztery oferty, od 4 milionów sześćset do czterech
osiemset. Na dzień dzisiejszy montaż finansowy wygląda następująco. Panie
Starosto nich Pan odbiera telefony jak do Pana dzwonię, albo niech Pan
oddzwoni, mówię o Staroście Wysockim. Wygląda sytuacja finansowa w ten
sposób: 2 miliony 300 dokłada Urząd Wojewódzki i mamy 2 miliony 300 do
zagospodarowania pomiędzy Powiatem Trzebnickim, a Gminą Prusice i ja
tutaj deklaruję, że jestem w stanie jakieś pieniądze do tej drogi dołożyć.
Wygląda to tak, że Powiat nie dołoży do tej drogi więcej niż 1 milion, 1,5
miliona złotych, a mamy wybudowany bardzo długi odcinek drogi. To jest
najlepszy montaż jaki się zdarzył dla Powiatu, w historii.
Radny Robert Adach – to co mówiłem jest prawdziwe, czyli jeśli wycena tych
schetynówek była na poziomie 8-9 milionów, a my mówiliśmy, że to będzie
w granicach 5-6 milionów to się nie minęliśmy z prawdą. Co do radnego
Rubaszewskiego to powiem tak. Powiat złożył tylko na jedną schetynówkę i
ma prosty klucz, zawsze składa na drogę o największym natężeniu ruchu i w
tym roku to była droga Trzebnica-Sułów. Wszystkie inne schetynówki
składały gminy. My złożyliśmy jedną schetynówkę w Gminie Zawonia, nie
była to ta o której Pan mówił, ale jak wnioskuje się, to decyduje rada gminy i
wtedy my merytorycznie nie mamy wpływu. Ale procentowo to gmina
Zawonia ma procentowo najlepszą jakość dróg w kontekście przebiegu, bo
większość ma wyremontowanych, 70% dróg w Gminie Zawonia jest dobrym
stanie. W zeszłym roku zrobiliśmy z Zawoni do Czeszowa i z Zawoni do
Grochowej i też chodniki w całym Czeszowie, tak że były to jedne z
większych w historii Powiatu inwestycje. Nie zawsze każdemu po równo,
znaczy sprawiedliwie, bo my jako radni musimy budować tam, gdzie są
największe potrzeby. Co do tego co Pan powiedział, ja się nie zgadzam z tą
tezą. Dlaczego? Dlatego, że jeśli weźmiemy wskaźnik, cena asfaltu, to w
ciągu 8 lat jak ja jestem starostą, to asfalt podrożał więcej niż dwukrotnie.
Czyli, jeżeli dzisiaj kredyt można wziąć na poziome 3%, to remontowanie
dróg opłaca się w kontekście bieżącego utrzymania, czyli jeśli
wyremontujemy drogi to mniej wydajemy na bieżące utrzymanie. W tym
kontekście to się opłaca, bo za jakieś 10 czy 15 lat jeśli nawet nie będziemy
chcieli zrobić tego z kredytu to asfalt będzie dwu, trzy, czterokrotnie droższy i
w momencie kiedy możemy pozyskać 50% dofinansowania, to uwierzcie mi,
jakby to było Wasze prywatne, to byście na pewno to wzięli. Bo już nigdy
lepszego sposobu finansowania dróg nie weźmiecie. Panie Starosto i
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Wicestarosto, ja proponuję takie rozwiązanie , czas jest …. Jak sami widzicie
zgadzamy się, co do meritum, nie zgadzamy się co do zaufania. Wy mówicie
mądre rzeczy, ja je akceptuję, nie widzę tylko …. Dlaczego nie możemy
zrobić w ten sposób, że robimy przerwę, Wy się spotykacie jako Zarząd,
przygotowujecie projekty uchwał i głosujemy o pierwszej o dwunastej o .... ja
pamiętam, już była taka rozmowa, że my sie jutro spotykamy, będziemy …
jest Burmistrz Bandrowicz można ustalić pewne … zróbmy to dla ludzi ,
którzy tu siedzą przegłosujmy to dzisiaj … Przecież prywatnie my się
wszyscy znamy bodaj po 20 lat i w przeszłości, przed czteroma miesiącami z
reguły nam się dobrze współpracowało. Usiądźmy nad tym dzisiaj, odhaczmy
to, weźmy oddech i idźmy dalej. Jesteśmy w stanie pracować, proszę Was o
to, Jurek proszę Ciebie o to, zróbmy to no dajmy … Jest to mój wniosek
formalny , żeby tak zrobić.
Przewodnicząca Rady – zanim przejdziemy do głosowania nad wnioskiem
Pana Roberta Adacha, proszę Starosta Trela.
Wicestarosta Jerzy Trela – proszę Państwa, to dotyczy finansowania i
współfinansowania przez 3 gminy, nie tylko gminy Prusice gdzie jest
burmistrz. A jeśli mówimy o zrównoważonym rozwoju, to te umowy które
będą podpisane, muszą mieć takie same warunki. Nie ma burmistrza ….
Proszę mi wierzyć, jutro siądziemy od rana nad tymi umowami porosimy
burmistrzów na rozmowy … to ma być zrównoważony rozwój, więc każda
gmina musi mieć umowę na takich samych warunkach… no nie jesteśmy w
stanie tego zrobić. Jutro siadamy z samego rana , a dzisiaj składamy wniosek
informujemy, że sesję nadzwyczajną zwołamy na piątek, a jurto wniosek
formalny do Biura Rady.
Radny Damian Sułkowski – proponuję, żeby dzisiaj zmienić kolejność
uchwał, zostawić uchwałę budżetową na koniec i ogłosić przerwę przed tą
uchwałą i spotkać się jutro i dokończyć…
Łukasz Budas – jeżeli się mamy spotkać w komisjach to Panie Robercie, ja
chcę wiedzieć ile Oborniki dostaną. Jeżeli mówimy o zrównoważonym
rozwoju…. to co Pani Małgosia zarzuciła Panu Staroście …
Przewodnicząca Rady wtrąciła – to nie było zarzucenie to był cytat….
Łukasz Budas – dobrze … a teraz Pani zaprzecza pewnym rzeczom, bo ja
powiem tak…
Przewodnicząca Rady – absolutnie nie zaprzeczam…
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Łukasz Budas – bo na Zawonię również są potrzebne pieniądze. Dla Pani
Marzanny Jurzysty-Ziętek również są potrzebne pieniądze i dla Obornik też.
Nie tylko jest droga w Obornikach do zrobienia, ta o której mówimy, jest
również w Lubnownie, gdzie będzie w przebudowie skrzyżowanie robione
przez DZWiK i być może powinniśmy się pochylić, gdzie wpłynął wniosek
radnych z Obornik Śląskich i są inne rzeczy. Jest droga między
Rościsławicami, a Wielka Lipą, droga w Piekarach, która jest nieprzejezdna, i
jest wiele innych. Jeżeli mamy robić to zróbmy umowy porządne, dla
wszystkich równo.
Członek Zarządu Jan Hurkot - dlatego proponuje zrobić komisje
zarezerwować czas i wszystko zrobić i Piekary też zrobić.
Radny Paweł Oleś - odniosę się do słów radnego Łukasza. Jeżeli będziemy
robić w ten sposób, że ja chcę Oborniki ja chcę Zawonia. Jest kolejność
zabierania głosów i ta kolejność nie jest pilnowana i jest haos. Podobnie, gdy
w kolejce ktoś chce z piątego miejsca skoczyć na pierwsze miejsce, to trzeci i
czwarty będzie dyskutował. Jest kolejka. Złożyliśmy w tamtym roku cztery
wnioski na schetynówki, w tym roku możemy po raz kolejny złożyć.
Dlaczego Zarząd nie złoży w tym roku Obornik i Zawoni na jakąś
schetynówke i idźmy krok do przodu. Bo będziemy się ciągle kłócić albo o
pieniądze, albo o kolejkę, kto ma dostać dzisiaj, a nie jutro .
Radna Magdalena Szymczuk – po raz trzeci chciałabym zaznaczyć, że są w
projekcie uchwał Zarządu rzeczy bezsporne. Może byście Państwo zerknęli
na te bezsporne rzeczy, gdzie nie trzeba nic dokładać, gdzie nie trzeba
dyskutować, Zarząd może wprowadzić zmiany do tych uchwał ale puśćmy
Państwa do domu, przegłosujmy to i idźmy dalej. Jeżeli mamy iść dalej to
zacznijmy od czegoś , zróbmy jakiś mały krok.
Członek Zarządu Jan Hurkot – temat finansów Powiatu nie jest jedynym
tematem, ale bardzo szerokim spektrum możliwości finansowych w
podejmowaniu decyzji, dlatego uważam, że to jest ważna sprawa. Komisje,
przedyskutowanie wszystkiego, rachunek.
Radny Robert Adach – odniosę się do słów radnego Budasa. Generalnie
oczywiście, że chcemy realizować zadania priorytetowo, na które dostaliśmy
dofinansowanie. To jest oczywiste, jeśli ktoś ci dopłaca 50% to bierz, a
później się zastanawiaj, bo mamy cztery lata na zastanawianie co w następnej
kolejności. Oczywiście, że się zgadzam z tym, że wszystkie rzeczy trzeba
robić tylko, że wspomnę, że naszym obowiązkiem, drodzy radni jest nie
wydatkowanie tych małych pieniędzy tylko do każdego zadania pozyskiwanie
środków zewnętrznych. A na drogi można pozyskać, z Narodowego
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Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, z Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych, z Lasów Państwowych i z Regionalnego Programu Operacyjnego.
Ja jestem przeciwny realizowaniu tzw. dużych zadań za pieniądze własne bo
to jest w jakimś sensie niegospodarne, bo tym sposobem dajemy sobie o
połowę mniejsze szanse, żeby zrobić inne zadania. I te zadania jak sami
widzicie, na które pozyskujemy środki zewnętrzne i tak jest nam ciężko
realizować, jak widać w tej dyskusji. Pani Magdo, oczywiście zgadzamy się
w 100% z tymi argumentami. Ja mam nadzieję, że Pani się też zgadza z
naszymi wnioskami, że trzeba te drogi zrobić. Teraz oczywiście możemy
robić tzw. wrzuty, bo Łukasz robi wrzuty pod tytułem, budujmy wszystko
wszędzie i każdemu co w konsekwencji jest oczywiste, że nikomu nic nie
zrobimy. Z drugiej strony jest Pani wrzuta…
Magdalena Szymczuk - żadna wrzuta Proszę Pana ….
Hałas .
Robert Adach - … ale nam na komisjach nie zostało przedstawione i nie
mieliśmy prawa jako radni wnieść uwag do tych projektów uchwał. Teraz
wnosimy, bo nie było na komisji. Ja przypominam …., ja się spytam Starosty,
czy Pan wie, ile było rannych, czy zginęło na tych drogach, które będziemy
remontować?
Starosta Waldemar Wysocki – a Pan wie? to nich mi Pan powie …
Robert Adach - ja wiem, ale nie chcę się teraz wypowiadać. To są drogi o
bardzo dużym wskaźniku wypadkowości. Ta nasza dyskusja, Pani mówi, że
to są bardzo ważne sprawy, oczywiście, ale nie ma ważniejszych spraw niż
życie ludzkie…
Łukasz Budas wtrącił - a dzieci niepełnosprawne, są również bardzo ważne ...
Radny Robert Adach – przykładanie o 2, 3, 4 dni i uratowanie jednego życia
ludzkiego to jest …
Członek Zarządu Daniel Buczak – można dyskutować bardzo długo, ale z
naszej strony padła pewna propozycja i pewien ukłon w stronę Państwa o
ustępstwa. Jeżeli Wy nie zrobicie kroku do przodu to tak naprawdę nic z tego
nie będzie. Jeżeli Pan mówi, że jest kryzys zaufania w stosunku do Zarządu i
w związku z tym, że taki kryzys zaufania jest to ja sobie również potrafię
wyobrazić sytuację w której, ogłaszamy przetarg, Zarząd pisze wniosek o
zwołanie sesji nadzwyczajnej w terminie, który wszyscy ustalimy tutaj …
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Z sali głosy - ale przerwę, przerwę ogłośmy ….
Rozgardiasz. Padają propozycje dot. terminu wznowienia sesji.
Hałas.
Radny Robert Adach - prosiłbym Zarząd, aby zawnioskował o zmianę
kolejności głosownia, żeby przegłosować uchwałę o utworzeniu szkoły
specjalnej.
Starosta Waldemar Wysocki – stawiam wniosek, żeby zmienić kolejność
porządku obrad i teraz przejść do głosownia nad uchwałą w sprawie
powołania Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Specjalnych w
Żmigrodzie.
Hałas.
Przewodnicząca Rady przekrzykując - Szanowni Państwo, zanim przejdziemy
do głosownia w oparciu o § 24 Statutu w razie potrzeby przewodniczący
rady może zarządzić przerwę. Zarządzam przerwę i proszę o przegłosowanie
tej przerwy.
Hałas.
Przewodnicząca Rady przekrzykując – proszę o przegłosowanie mojego
wniosku, kto jest za 5 minutową przerwą.
Głosy:

za -11

Przewodnicząca Rady – ogłaszam 5-minutową przerwę.

Przerwa od godz. 22.15 do godz. 22.25.
Po przerwie.
Przewodnicząca Rady – proszę o zajęcie miejsc, wznawiam obrady sesji
stwierdzam, że na sali obrad jest 21 osób. Przed ogłoszeniem przerwy padł
wniosek formalny Pana Starosty Wysockiego, który dotyczył uchwały w
sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej
funkcjonującej w ramach Zespołu Szkół Specjalnych w Żmigrodzie. Wniosek
o zmianę porządku obrad.
Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku Pana Starosty.
Głosy:

- za
21
-przeciw
0
-wstrzymało się 0
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Wniosek przyjęto jednogłośnie.
Ad. 4
Podjecie uchwały w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Specjalnej funkcjonującej w ramach Zespołu Szkół Specjalnych
w Żmigrodzie.
Przewodnicząca Rady – otwieram dyskusję.
Członek Zarządu Sławomir Błażewski – w październiku ubiegłego roku
wpłynął wniosek Pani dyrektor o utworzeniu tej szkoły, ponieważ duża grupa
dzieci, które kończyły gimnazjum nie podejmowało dalszej nauki. Wiadomo,
że dzieci które kończą tego typu szkołę związane są ze środowiskiem,
również z bliskość szkoły ma duże znaczenie. Dlatego przychyliliśmy się do
tego wniosku, wniosek był rozpatrywany w marcu, został zaopiniowany
pozytywnie i w ślad za tym poszła uchwała i statut, który jest załącznikiem do
tej uchwały. Z wywiadu, który przedstawiła nam Pani dyrektor, nabór do
pierwszej klasy powinien liczyć ok. 12 osób i na te osoby subwencja będzie
wynosiła 186. 534 zł i wyliczenia te zrobione są na podstawie danych dot.
subwencji w roku 2015. Jeżeli subwencja na rok 2016 wzrośnie to ta kwota
będzie wyższa. Jako, że to będzie klasa pierwsza, musi być zrobiona
podstawa programowa taka jaka jest dla szkoły zasadniczej na klasę pierwszą,
bo pierwsze klasy idą trochę szerszym programem niż klasa druga i trzecia,
kiedy już wchodzą stricte zawodowe przedmioty. Obciążenie dla klasy
pierwszej jest 28 godzinne i jeżeli przeliczymy to na etat pedagoga, który
będzie uczył w tych klasach, to jest 1,58 etatu. Zrobiłem kalkulację dla
nauczyciela dyplomowanego, ze wszystkim dodatkami w tej szkole i wyszło,
że koszty związane z wynagrodzeniem nauczycieli to jest 115 748 zł. Trzeba
dodać jeszcze koszty związane z egzaminem zawodowym, ale to będzie
dopiero w latach następnych. Przy ośmiu uczniach również powinniśmy się
zbilansować. Nie liczymy kosztów administracyjnych, bo te koszty i tak są
ponoszone.
Radna Magdalena Szymczuk - Pani dyrektor, czy oprócz zatrudnienia nowych
nauczycieli bo rozumiem, że tacy muszą być zatrudnieni, przewiduje Pani
jeszcze jakieś inne koszty.
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Żmigrodzie Pani Magdalena Brodala jeśli chodzi o kształcenie to my zajmujemy się kształceniem ogólnym, a
dzieci dojeżdżają do Centrum Edukacji Zawodowej i tam mają przygotowanie
zawodowe. Nie obciąża to szkoły.
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Radna Marzanna Jurzysta-Ziętek – dziękuję za wyjaśnienia Panu Staroście
Błażewskiemu i Pani Dyrektor. Wczoraj słyszałam też na spotkaniu, że
nauczyciele pozyskają sami, w ramach dofinansowania środki z zewnątrz na
doposażenie. Jeszcze jedno, wniosek do Zarządu. Ponieważ na spotkaniu w
Żmigrodzie poinformowano nas, że rozmowy toczą się od dłuższego czasu to
ja bardzo bym chciała, żeby w przypadku, gdy takie rozmowy się toczą i
potem my mamy podjąć decyzje, to proszę nas informować o czymś takim i
najlepiej pocztą meilową.
Radny Robert Adach – do wypowiedzi Pani Marzanny, generalnie to prośba
jest taka…. wierzę w kreatywność nauczycieli, że w tym naborze będą
walczyć o uczniów, ale przepadł tam nabór główny, ze względu na to, że ta
uchwała, którą w marcu podjęliście przeleżała u Was w biurku, i miejmy tą
świadomość, że w tym kontekście działaliście trochę na niekorzyść Powiatu,
w kontekście finansowym.
Członek Zarządu Sławomir Błażewski – bazujemy na uczniach,
wychowankach tej szkoły, bo zależy nam na tym, żeby oni podejmowali
naukę zawodu, gdyż po skończeniu gimnazjum nie podejmują w ogóle nauki.
Robert Adach - ale istnieje niebezpieczeństwo, że inne szkoły zwerbują
w Miliczu, gdzieś …
Członek Zarządu Jan Hurkot – rozmowy o przekształceniu szkoły trwają od
października, a my dowiadujemy się w czerwcu, ja troszeczkę wcześniej.
Natomiast, czy są prowadzone rozmowy na temat przekazania szkoły
stowarzyszeniu, czy sprywatyzowaniu? Doszły do mnie takie słuchy. Czy
takie rozmowy są, żebyśmy się nie dowiedzieli tak jak z budowaniem Orlika,
wcześniej jak wiemy wyremontowano budynek a teraz o powołaniu
zawodowej szkoły. Czy były takie rozmowy na ten temat?
Starosta Waldemar Wysocki - jeżeli chodzi o Zarząd to…
Jan Hurkot wtrącił – ale indywidualnie …
Starosta Waldemar Wysocki – ani Zarząd, ani ja, ani mój zastępca nie
prowadziliśmy żadnych rozmów, o których Pan tu wcześniej wspomniał.
Jeżeli były prowadzone to może Pani dyrektor coś na ten temat wie?
Dyrektor Magdalena Brodala – pierwsze słyszę dzisiaj …
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Starosta Waldemar Wysocki - nikt z Zarządu nie prowadził. Proszę Państwa,
nikt z Zarządu i Zarząd nie prowadził takich rozmów. Ja jako Starosta też nie
prowadziłem takich rozmów.
Wicestarosta Jerzy Trela - wszystko przeliczamy na pieniądze, a tu są dzieci i
to dzieci pokrzywdzone i dzieci te miały by być przewożone np. do
Trzebnicy. Tym dzieciom się coś należy. Nie wyobrażam sobie, że małe
dzieci miałyby być wożone do Trzebnicy.
Radna Magdalena Szymczuk – resumując, gdy ta szkoła powstanie to od
kiedy te pieniądze otrzyma. Jaka to jest dotacja.
Członek Zarządu Sławomir Błażewski- subwencja będzie od 1 września i za
cztery miesiące, a koszt utrzymania tego nauczyciela, o którym mówiliśmy to
będzie to 5.707 zł. Będzie to subwencja wyrównawcza.
Przewodnicząca Rady – ja mam pytanie do organu prowadzącego, bądź do
Pani Dyrektor, czy została zachowana procedura, czy uzyskaliście Państwo
opinię organu nadzorującego czyli Kuratorium Oświaty.
Wicestarosta Jerzy Trela - opinia jest potrzebna przy likwidacji szkoły, kiedy
jest też uchwała intencyjna, natomiast przy tworzeniu dopiero po podjęciu
uchwały występuje się do Kuratorium.
Więcej głosów w dyskusji nie było i przystąpiono do głosowania:
Głosy:

-za
-przeciw
-wstrzymało się

21
0
0

Uchwała Nr XII/43/2015 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 16.06.2015
roku w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej
funkcjonującej
w
ramach
Zespołu
Szkół
Specjalnych
w Żmigrodzie, został podjęta.
Uchwała dołączona do protokołu.
Radny Robert Adach – w związku z tym pierwotnym wnioskiem radnego
Buczaka, proponuje żebyśmy teraz zarządzili przerwę, żeby dać czas
Zarządowi na przygotowanie zmiany uchwały budżetowej. Co do odwołania
tej przerwy, to proponuję, żeby Pani Przewodnicząca ustaliła z Zarządem,
kiedy konkretnie zrobimy tą sesję. Proszę Zarząd ze względu na ważność
tych uchwał, żeby to było w trybie pilnym, może to być jutro. Dziękujemy
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Zarządowi, że wystąpił z taką inicjatywą zbliżającą nas do podjęcia
consensusu i dobrych uchwał dla Powiatu.
Przewodnicząc Rady - czy to jest wniosek formalny?
Radny Robert Adach – tak, tak.
Przewodnicząca Rady - to jest wniosek formalny.
Wicestarosta Jerzy Trela – na pewno do jutra nie zdążymy tego zrobić. Może
poniedziałek, bo musimy rozmawiać z wójtami i burmistrzami.
Dyskusja, mówią jednocześnie.
Ustalono, że przerwa będzie do 10 dni, a termin konkretny przewodnicząca
ustali z Zarządem.
Swój wniosek uzupełnił radny Robert Adach, że przerwa
maksymalnie do 10 dni.

w obradach

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek formalny radnego
Roberta Adacha o przerwę w obradach.
Głosy:

-za
-przeciw
-wstrzymało się

21
0
0

Przewodnicząca Rady - ogłaszam przerwę w obradach do 10 dni i dziękuję
Państwu. Godz. 22.45.

Trzebnica, 30.06.2015 r.
Godzina 21.00.
II część XII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Trzebnickiego, zwołanej na
wniosek Zarządu Powiatu Trzebnickiego, która odbyła się w sali
konferencyjnej Starostwa w Trzebnicy przy ul. Leśnej 1.
Ustawowy skład radnych 21. Na sali obrad obecnych było 19 radnych.
Nieobecni: Robert Adach i Przewodnicząca Rady Małgorzata Matusiak.
(Lista obecności w załączeniu).
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Obrady wznowił Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Adam GubernatDobry Wieczór Państwu, chciałem poinformować, Pani Małgorzata Matusiak
nie przybędzie na sesję Rady Powiatu. W związku z tym jako najstarszy
wznawiam XII sesję Rady Powiatu zwołanej na wniosek Zarządu Powiatu,
która została przerwana w dniu 16 czerwca 2015 roku. Chciałem
poinformować, że w porządku obrad mamy dwie uchwały, projekt w
sprawie….
Barbara Czternastek przypomniała, że we wniosku Zarządu na podstawie
którego została zwołana XII nadzwyczajna sesja, w porządku obrad były
zapisane cztery uchwały. Dołączone były cztery projekty uchwał. Jedna
uchwała została podjęta w pierwszej części sesji w dniu 16.06.2015 r.
Obecnie w porządku obrad zostały trzy projekty uchwał. Przy czym dwa
projekty uchwał radni otrzymali nowe, z autopoprawkami, a czwarty projekt
uchwały nadal jest w porządku.
Wiceprzewodniczący Rady Adam Gubernat – tak w porządku obrad mamy
trzy projekty uchwał, czyli:
1)
2)
3)

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Trzebnickiego.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na
lata 2015 -2026.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącą Rady Powiatu.

Wiceprzewodniczący Rady Adam Gubernat – otwieram dyskusję w sprawie
porządku obrad.
Radna Magdalena Szymczuk – dlaczego została wznowiona XII sesja, a nie
X, która też nie jest sesja zamknięta?
Wiceprzewodniczący Rady Adam Gubernat - myślę, że wnioskodawca złoży
w określonym czasie wniosek o wznowienie tamtej. W tej chwili zajmujemy
się XII sesją.
Radny Damian Sułkowski - Pani radna, jeżeli przyjmiemy te uchwały dzisiaj
to automatycznie zrealizujemy porządek obu sesji i tamta sesja wygaśnie
automatycznie.
Wiceprzewodniczący Rady Adam Gubernat - przechodzimy do dyskusji w
sprawie porządku obrad. Czy są jakieś propozycje? Nie widzę, to głosujemy
porządek obrad. Kto jest za przyjęciem porządku obrad?
Z sali – hałas … porządek był przyjmowany…
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Wiceprzewodniczący Rady Adam Gubernat - sesja została wznowiona i
proponowałby przegłosować porządek obrad …
Radny Damian Sułkowski – proszę przypomnieć
Wiceprzewodniczący Rady Adam Gubernat - pierwszy punkt zmiany w
budżecie, drugi zmiany w WPF i trzeci rozpatrzenie skargi na
Przewodniczącą Rady Panią Małgorzatę Matusiak.
Radna Magdalena Szymczuk – pytanie, zmiany w budżecie z autopoprawką
Zarządu?
Wiceprzewodniczący Rady Adam Gubernat - oczywiście, że tak. Ja bym
proponował przegłosować ten porządek obrad.
Starosta Waldemar Wysocki - Panie Przewodniczący porządek obrad został
przyjęty. Sesja została wznowiona, uchwała w sprawie utworzenia w Zespole
Szkół Specjalnych Szkoły Zawodowej została już podjęta. W związku z tym
proponuję, aby przejść teraz do uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu
Trzebnickiego na 2015 rok.
Wiceprzewodniczący Rady Adam Gubernat – skoro jest taka propozycja to
czy radni przychylają się do tego, czyli zmiany w budżecie. Proszę Zarząd o
informację w tej sprawie..
Starosta Waldemar Wysocki – proszę Panią Skarbik o omówienie
autopoprawki Zarządu.
Skarbnik Powiatu Pani Grażyna Cygan-Wołyńczyc – Zarząd na ostatnim
posiedzeniu Zarządu przygotował autopoprawkę do projektu uchwały z
przerwanej sesji. Pani Skarbnik odczytała treść autopoprawki:
Zarząd Powiatu wnosi o dokonanie dodatkowych zmian polegających na:
1. Zwiększeniu dochodów o kwotę 319.900 zł, w tym:
- w dz. 600 rozdz. 60014 § 6300
o kwotę 10.000 zł
dotacja z Gminy Żmigród do zadania w ramach NPPDL pn. „Przebudowa
drogi powiatowej nr 1329D na odcinku Powidzko do DK 5 w
Żmigrodzie”,
- w dz. 758 rozdz. 75802 § 6180
o kwotę 309.900 zł
w związku z otrzymaniem ze środków rezerwy subwencji ogólnej
dofinansowania do inwestycji „Przebudowa mostu w ciągu drogi
powiatowej w Biedaszkowie Małym”,
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2. Zwiększeniu wydatków o kwotę 3.319.900 zł, w tym:
- w dz. 600 rozdz. 60014 §2310
o kwotę 400.000 zł
na dotację dla Gminy Wisznia Mała na realizację zadania powierzonego w
ramach NPPDL „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1370D w m.
Szymanów”,
- w dz. 600 rozdz. 60014 § 6610
o kwotę 1.100.000 zł
na dotację na zadania powierzone inwestycyjne:
dla Gminy Prusice kwotę 700.000 zł na zadanie w ramach NPPDL pn.
„Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1330D”,
dla Gminy Oborniki Śl. kwotę 400.000 zł na budowę chodników w m.
Kotowice i Paniowice, na które to zadania Gmina przeznacza taką samą
kwotę,
- w dz. 600 rozdz. 60014 § 6050
o kwotę 1.510.000 zł
na zadanie w ramach NPPDL pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr
1329D na odcinku Powidzko do DK 5 w Żmigrodzie” 1.010.000 zł, w
tym 10.000 zł pomocy finansowej od Gminy Żmigród,
na zadania, na które 50% dofinansują gminy:
- nakładka asfaltowa na drodze 1333D Czeszów-Złotów
200.000 zł
- nakładka asfaltowa na drodze nr 1344D do m. Malczów
100.000 zł
- nakładka asfaltowa na drodze nr 1343D Trzebnica-Węgrzynów 100.000 zł
- nakładka asfaltowa na drodze 1331D Ujeździec W.-Janiszów 100.000 zł
3. Środki w kwocie 309.900 zł z rezerwy subwencji ogólnej wprowadzić
zgodnie z przeznaczeniem na zadanie na które zostały przyznane, a
własne środki powiatu zabezpieczone wcześniej na to zadanie przenieść
na wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych.
4. Zmniejszyć w zmienianej Uchwale przychody z wolnych środków o
kwotę 100.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na
pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala. Różnicę w kwocie
3.100.000 zł pokryć przychodami z emisji obligacji komunalnych.
Zmianie ulega:
1. Treść uchwały zmieniającej budżet,
2. Załącznik nr 1,
3. Załącznik nr 2
4. Załącznik nr 3,
5. Załącznik nr 4,
6. Uzasadnienie,
7. Załącznik nr 1 do uchwały zmieniającej WPF oraz objaśnienia
W załączeniu zmieniony projekt Uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu
trzebnickiego na 2015 r wraz z załącznikami oraz projekt uchwały w sprawie
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zmiany WPF na lata 2015-2026 wraz z załącznikami uwzględniające zmiany
wynikające z autopoprawek.
Wiceprzewodniczący Rady Adam Gubernat jeszcze coś dopowiedzieć?

czy Pan Starosta chciałby

Starosta Waldemar Wysocki – nie.
Wiceprzewodniczący Rady Adam Gubernat - Otwieram dyskusję.
Radny Damian Sułkowski – kiedy sesja została przerwana, umówiliśmy się,
że spotkamy się w ciągu paru dni po to, żeby wprowadzić wszystkie
schetynówki, na które zostały złożone wnioski w zeszłym roku i zostały
przyznane pieniądze, żeby wprowadzić je w fazę realizacji. Wiemy jaki jest
podział głosów w Radzie. Wiemy, że są sprawy bardzo istotne, które trzeba
przegłosować. Taka była umowa. Tego się dzisiaj spodziewałem i tego
oczekiwałem, niestety widzę, że projekt nie spełnia nie tyko moich oczekiwań
ale też oczekiwań większości radnych, powiedzmy z tej strony stołu. Tu są
dwa pytania, na które prosiłbym o odpowiedź. Na jedno otrzymałem
odpowiedź kiedy rozmawiałem z Panem Starostą w Żmigrodzie, jednak w
żadnym wypadku ta odpowiedź mnie nie satysfakcjonuje. Proszę o
powtórzenie albo zmianę. Pytanie pierwsze, dlaczego Powiat zdecydował się
dodać do schetynówki w Żmigrodzie zaledwie milion złotych. Panie Starosto,
w zeszłym roku był ogłoszony przetarg drugi i wyszło, że 2 miliony 600 tys.
Tych pieniędzy będzie brakowało. Jeżeli okaże się po przetargu, że 2 miliony
dwieście, trzysta, dwa czterysta trzeba będzie dołożyć, skąd weźmiemy te
pieniądze? Ja nie wierzę w zapewnienie, że dokonamy zmiany w uchwale
budżetowej albo, że skądś pożyczymy. Druga kwestia, Prusice. Widziałem
inne pieniądze, teraz widzę tylko 700 tys. W tej sytuacji ta droga się w ogóle
nie zamyka. O co chodzi? Mieliśmy dojść do porozumienia, mieliśmy klepnąć
te schetynówki na tych samych zasadach, a tu pojawiają się drogi w
Trzebnicy. Cieszę się, że się pojawiają w ramach tych równych szans, ale
widzę, że pieniądze które miały iść na drogi w Prusicach i Żmigrodzie zostały
przesunięte do Trzebnicy, a i tak brakuje. Ta uchwała mnie nie
satysfakcjonuje, to nie jest to, o czym rozmawialiśmy, czego się
spodziewaliśmy.
Wicestarosta Jerzy Trela – to co mówiliśmy ostatnio i na spotkaniach z
burmistrzami, że przeznaczamy kwotę 10 milionów zł na tą kadencje na
inwestycje drogowe. Wzięliśmy dwa wskaźniki, jeden dotyczył liczby
mieszkańców
gminy, a drugi wskaźnik to liczba kilometrów dróg
powiatowych na terenie gminy. Mnożąc ten wskaźnik przez 10 milionów
przyjęliśmy, że teraz sfinansujemy połowę tych pieniędzy na inwestycje, a
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drugą część w następnych latach. I tak np. w Żmigrodzie wyszło 2 miliony
214 tys i cała ta kwota te 50% została w tej chwili przeznaczona do
Żmigrodu, ponieważ tam jeszcze jest kanalizacja w Korzeńsku, która też
idzie z pieniędzy …
Radny Damian Sułkowski wtrącił - ale nie zrobimy schetynówki, bo
pieniędzy zabraknie, to po co to w ogóle robić? Bo, żeby zrobić to…
Kilka osób mówi jednocześnie.
Wiceprzewodniczący Rady Adam Gubernat - może niech skończy Pan
Starosta.
Wicestarosta Jerzy Trela - tak samo jak Gmina Wisznia Mała. Na ten rok ma
pół miliona złotych. Jeżeli po przetargu się okaże, że ta kwota będzie nie 400,
a 410 tys. to będzie zmiana. Przeznaczenie całej tej kwoty w tej chwili nie
ma sensu, ponieważ nie ma przetargu, dopiero po przetargu. Jeżeli wójt uzna,
że po przetargu będzie jeszcze chciał inwestować w jakieś drogi, to się
uruchomi te pieniądze. Jeśli chodzi o Oborniki, to burmistrz wystąpił o 400
tys., a Oborniki mają na pierwszy rzut 935 tys. , czyli i tak nie wykorzystuje
całej puli. Gmina Trzebnica na pierwszy raz ma 1 milion 200, bo burmistrz
Trzebnicy zgłosił, że chce robić remont wspólnie z Powiatem trzy drogi, i
przeznacza na to 300 tys., a Powiat daje drugie 300 tys. Czyli to o czym
mówiliśmy, że finansujemy 50 na 50. Jeśli chodzi o Zawonię, to również jest
deklaracja wspólnych inwestycji. W związku z tym, że nie będzie mogła być
realizowana inwestycja Trzebnica-Sułów wystąpimy do Wojewody, aby te
środki, które były przeznaczone, były przeznaczone dla gminy Zawonia, bo
jest gotowy projekt na drogę Zawonia –Budczyce. I wtedy z tych pieniędzy,
które są przeznaczone na tą gminę, zostaną uruchomione. Tak to wygląda.
Natomiast, nie było jeszcze przetargów ani w Żmigrodzie, ani w Wiszni
Małej, stąd takie kwoty, jeżeli po przetargu …. Jest całe 500 tys i być może
po przetargu tych pieniędzy nie będzie, a jeśli po przetargu trzeba będzie
płacić w październiku, w listopadzie to oczywiście te pieniądze się uruchomi.
Pan burmistrz złożył propozycję wspólnych inwestycji na tych trzech drogach
i dlatego te drogi są.
Radny Damian Sułkowski w innych okolicznościach powiedziałbym,
rozumiem, zgadzam się. Natomiast w tej sytuacji nie wierzę, proszę
zabezpieczyć nam te pieniądze teraz. Bo logiczną sprawą jest, że jeżeli
zabezpieczy nam Pan 1 milion 600, na całość inwestycji, a przetarg przejdzie
dwa sto to jesteśmy 500 tys. do przodu. W momencie, kiedy się okaże, że
będzie brakowało pieniędzy, to ja nie wierzę, że obecny Zarząd się pochyli
nad tym i te obligacje zostaną wzięte…. Panie burmistrzu, zwracam się do
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Burmistrza Prusic, skąd te kwoty, bo …. Jestem zaskoczony dzisiaj tym
tematem.
Wiceprzewodniczący Rady Adam Gubernat - może za chwilę Pan burmistrz,
a teraz Pan Jan Hurkot.
Członek Zarządu Jan Hurkot - proszę Państwa moja propozycja jest taka
żeby zakończyć tą dyskusję. Spotkać się z Zarządem, nie żeby Zarząd nam
narzucał, jak podzielić i może jeszcze niewłaściwie inspirowany. Zebyśmy
razem ustalili zasady podziału środków, a nie dostawiali propozycje nie do
odrzucenia od Zarządu i ślepo podnosili rękę. Jestem przeciwny temu.
Radna Marzanna Jurzysta-Ziętek - ja chciałam zapytać Zarząd, jaką my
mamy gwarancję, że Państwo po raz kolejny w niedługim czasie zmienią nam
ten budżet. Na piśmie dostałam od Państwa, że Powiat zrobi drogę
w Pierwoszowie na wartość 300 tys., a co do chodników w Siedlcach,
w Pierwoszowie i w Malinie Powiat przychyli się do tego zadania, jeśli
będzie ono realizowane 50 na 50 z Gminą Wisznia Mała. Dostaliśmy, nie
wiem czy wszyscy, czy tylko ja do wiadomości, podział tych 10 milionów
i Gmina Wisznia Mała ma otrzymać 1 milion 039 tys. zł. I dostajemy teraz
400, rozumiem, że reszta tych pieniędzy będzie na przyszłe lata, a w tym
roku te chodniki …. Rozmawiałam z wójtem, rozmawiałam w naszej Gminie
dzisiaj. 50 na 50, z czego? Czy Państwo przedstawią Gminie Wisznia Mała,
bezpośrednio do Wójta, czy do Pani Herman wyliczenia, ile kosztuje 50%
chodnika w Szewcach, w Malinie, w Pierwoszowie. My możemy to
zrealizować, tylko musimy wiedzieć, ile to jest to 50. Nikt na ten temat z
Wisznią Małą nie rozmawiał. Jak mamy złożyć taką deklarację, że będziemy
finansować 50 na 50, skoro nie mamy takich informacji. Zabezpieczyliśmy
dwa miliony, dokładamy, tak jak Pan Błażewski powiedział, jesteśmy drudzy,
którzy dokładają do zadań powiatowych. Jakie ja mam zabezpieczenie od
Państwa, że jeśli droga…. Z tego co pamiętam, to droga w Szymanowie
kosztuje 396 tys. Mam nadzieję, że te przetargi będą niższe i być może
zaoszczędzimy. Ale jeśli będzie kosztowało 500 tys., czy ja mam pewność,
że Gmina Wisznia Mała otrzyma te 50% . Jakie ja mam zabezpieczenie, czy
Zarząd złoży taką, deklarację, gwarancję. Tak samo droga w Pierwoszowie
i te chodniki, jak mam to rozumieć.
Starosta Waldemar Wysocki – składam wniosek o zamknięcie
i przejście do głosownia.

dyskusji

Radna Marzanna Jurzysta-Ziętek – czy mogę dostać podpowiedź na zadane
pytanie.
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Wicestarosta Jerzy Trela – jeśli chodzi o te inwestycje, o których Pani
mówiła, chodniki itd. to wiadomo, że wszystkich inwestycji nie możemy
zrobić w jednym roku. Natomiast tu mogę podać do protokołu, proszę to
zaprotokołować, że jeżeli po przetargu będzie to kosztowało 450 tys. Powiat
przeznaczy 450 tys na tą drogę, jeżeli 490 tyle ile było będzie, 490. Proszę to
zaprotokołować.
W tym czasie ok. godz. 21.25. z sali obrad zaczęli wychodzić radni,
a Wiceprzewodniczący Rady Adam Gubernat mówił - ja jeszcze mam pytanie
bo Państwo zapowiadali konsultacje w ubiegłym tygodniu z burmistrzami.
Nie wiem, czy takie się odbyły. Pytanie, czy Zarząd rozmawiał burmistrzami
na temat podziału … to co zapowiadał….
Starosta Waldemar Wysocki – Panie Przewodniczący ponawiam mój wniosek
o zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania.
Wiceprzewodniczący Rady Adam Gubernat - zgadza się, ale jeszcze
chciałbym usłyszeć na moje pytanie odpowiedź.
Radni wychodzili. Rozgardiasz.
Starosta Waldemar Wysocki – Panie Przewodniczący było spotkanie, odbył
się konwent burmistrzów i wójtów i na tym spotkaniu te sprawy były
omawiane.
Radni wychodzili. Rozgardiasz.
Wiceprzewodniczący Rady Adam Gubernat - jeszcze Pani Marzanna.
Ktoś z sali - Panie Przewodniczący, Pan powinien ten wniosek poddać pod
głosowanie...
Starosta Waldemar Wysocki - wniosek poddać pod głosowanie...
Radna Marzanna Jurzysta-Ziętek - ….burmistrzowie i wójtowie poczekali i
zostały im przedstawione wskaźniki, zostali z nimi zapoznani, ale nie trwają
dalsze dyskusje na ten temat ….
Radni wychodzili …..
Starosta Waldemar Wysocki mówił – Panie Przewodniczący, ja ponownie
stawiam wniosek o zamknięcie …
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W tym samym czasie Adam Gubernat powiedział - w związku z tym, że
pewne rzeczy nie były uzgodnione, zrywamy kworum …
Barbara Czternastek – co Pan ogłosił?
Wiceprzewodniczący Rady Adam Gubernat - Nie ogłaszam przerwy, kworum
zostaje zerwane …
Członek Zarządu Daniel Buczak - Panie Przewodniczący prosił bym, żeby
poddać pod głosowanie wniosek formalny...
Wiceprzewodniczący Rady Adam Gubernat opuścił salę
a wychodząc powiedział - pewne rzeczy nie zostały uzgodnione ….

obrad,

W czasie ostatnich chwil dyskusji oprócz Adam Gubernata z sali obrad wyszli
radni: Jan Hurkot, Marzanna Jurzysta-Ziętek, Paweł Oleś, Ewa Pasek,
Damian Sułkowski, Sławomir Zarentowicz, Jan Zdziarski i Alicja Żywiec.
Na sali obrad zostało 10 radnych.
Prowadzenie sesji objął obecny na sali Wiceprzewodniczący Rady Łukasz
Budas.
Wiceprzewodniczący Rady Łukasz Budas - ze względu na to, że nie ma
kworum, nie możemy głosować nad uchwałami. Możemy przegłosować
wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. Głosujemy wniosek formalny
Starosty Waldemara Wysockiego o zamknięcie dyskusji.
Głosowanie :

-za
-przeciw
- wstrzymało się

10
0
0

Wniosek przyjęty.
Następnie Starosta Waldemar Wysocki – Panie Przewodniczący, w związku z
sytuacją jaka zaistniała stawiam wniosek o przerwanie sesji.
Wiceprzewodniczący Rady Łukasz Budas - głosujemy wniosek formalny
Starosty nad przerwą w obradach. Czas, podamy kiedy. Kto jest za
ogłoszeniem przerwy?
Głosowanie :

-za
-przeciw

10
0
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- wstrzymało się

0

Wiceprzewodniczący Rady Łukasz Budas – ogłaszam przerwę.
Godz. ok.21.30.

Trzebnica, 6.07.2015 r.
Godzina 18.00.
III część XII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Trzebnickiego, zwołanej na
wniosek Zarządu Powiatu Trzebnickiego, która odbyła się w sali
konferencyjnej Starostwa w Trzebnicy przy ul. Leśnej 1.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Matusiak – witam Państwa na dzisiejszej
XII sesji zwołanej na wniosek Zarządu Powiatu Trzebnickiego w oparciu o
art. 15 ust 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz
§ 12 ust. 7 Statutu Powiatu Trzebnickiego. Zarząd wnioskował o zwołanie
XII sesji w celu realizacji następującego porządku obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Trzebnickiego
na 2015 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie
zmian w wieloletniej prognozie
finansowej Powiatu Trzebnickiego na lata 2015-2026.
4. Podjecie uchwały w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Specjalnej funkcjonującej w ramach Zespołu Szkół
Specjalnych w Żmigrodzie.
Ten punkt został zrealizowany, została podjęta uchwała.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącą
Rady Powiatu Trzebnickiego.
6. Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca mówiła - XII sesja zwołana jest w trybie pilnym i miało już
miejsce posiedzenie, a dzisiaj jest kolejne. Z uwagi na wznowienie obrad
stwierdzam obecność 20 radnych, co uprawomocnia mnie do wznowienia
obrad. Stwierdzam kworum i przystępujemy do realizacji porządku obrad.
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Wpłynęły od Zarządu i Państwo otrzymaliście projekty uchwał, w sprawie
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Trzebnickiego na lata
2015-2026 i uchwała sprawie zmiany budżetu Powiatu Trzebnickiego na
2015 rok. Otwieram dyskusję.
Radny Paweł Oleś – pytanie do Pana Starosty. Abstrahując od tego, że były
pewne ustalenia z Zarządem i zostały z różnych powodów nie zrealizowane.
Pytanie, dlaczego zostały wycofane potężne pieniądze, mam na myśli
schetynówki, o których długo dyskutujemy i próbujemy wypracować jakiś
kompromis, a są wrzucane jakieś inne inwestycje. To jest jedno pytanie, a
drugie, to dlaczego wycofujemy z Gminy Żmigród 150 tys. , gdzie spisane
jest już porozumienie, tak że wcześniej, czy później te pieniądze będziemy
musieli oddać dla gminy.
Starosta Waldemar Wysocki – Panie radny jest to zabieg typowo ugodowy,
chodzi o to, że spór dotyczy dróg, w związku z tym Zarząd tą część, która
dotyczyła sporu, co do której nie mogliśmy się dogadać, wyłączyć, żeby w
późniejszym terminie z powrotem do tego wrócić i dalej dyskutować jak
mają wyglądać drogi i jak te pieniądze, mówię o tych 150 tys na inwestycje
dla Gminy Żmigród. Przypominam, że jest to inwestycja powiatowa dotyczy
drogi powiatowej. Dlatego Zarząd tak zrobił i zostawił te rzeczy, które są
palące, które już powinny być uchwalone w maju, a dot. m.in. Powiatowego
Zespołu Szkół Nr 2 w Trzebnicy, gdzie dzieci wyjechały na praktyki i trzeba
zapłacić, gdzie Państwo otrzymaliście list od Pana dyrektora, rozpaczliwy,
aby podjąć tą uchwałę. Druga ważna rzecz to walący się mostek, który
wymaga natychmiastowego remontu. Jest stworzony objazd do Zakładu
Tarczyński. Zostały wprowadzone też pieniądze na remont Powiatowego
Zespołu Szkół Nr 1 w Trzebnicy. Jeżeli nie zostaną ogłoszone przetargi w
wakacje i nie zostaną zrobione remonty to z dniem 1 stycznia 2016 r. szkole
tej grozi zamknięcie. Również otrzymaliście Państwo rozpaczliwy list Pani
dyrektor. Zostawiliśmy tylko te palące rzeczy, które powinny być już dawno
uchwalone. To co nas różni i dzieli odkładamy na następną sesję. Apeluję,
aby zakończyć dyskusję, bo wszystko jest jasne i przejść do głosowania, żeby
jutro można było przekazać pieniądze na te palące rzeczy, bo niestety już
rosną odsetki.
Członek Zarządu Jan Hurkot- przecież rozmawialiśmy na Zarządzie o tym ze
pieniądze dla PZS Nr 2 zostały już wypłacone. Zostały wypłacone.
Starosta Waldemar Wysocki – nie.
Członek Zarządu Jan Hurkot- przecież rozmawialiśmy, że jest wariant
wypłaty, a dyrektor jest pracownikiem Pana Starosty i Pan Starosta ….
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Starosta Waldemar Wysocki – Panie radny, grozi to złamaniem dyscypliny
finansów publicznych, a co za tym idzie grozi to dyscyplinarnym
zwolnieniem dyrektora i kogokolwiek kto by to uczynił.
Przewodnicząca Rady – a proszę powiedzieć, kiedy Pan wiedział o
praktykach w szkole Nr 2 i o takich rozpaczliwych sytuacjach, o których Pan
mówi.
Starosta Waldemar Wysocki - sytuacja rozpaczliwa stała się z dniem 10
kwietnia, kiedy dzieci wyjechały na praktyki miesięczne do Włoch, już w
tym momencie w ciągu paru dni należało pieniądze przelać na konta tych
firm. A nie są to pieniądze Powiatu, są to pieniądze unijne, są na koncie
Powiatu i trzeba zapłacić za dzieci.
Przewodnicząca Rady - to dlaczego nie zostało to podjęte, skoro mieliśmy
sesję jedną, drugą… zwyczajne, nadzwyczajne, na które Państwo nie
przyszliście . ..
Starosta Waldemar Wysocki - Szanowna Pani, przypominam było to 11
lutego 2015 roku , kiedy została zwołana VII nadzwyczajna sesja, na godzinę
15.00, wtedy państwo tego nie podjęliście…
Przewodnicząca Rady - ale w międzyczasie złożyliśmy kilka wniosków,
Państwo nie zwołaliście sesji …
Starosta Waldemar Wysocki - myśmy też składali wnioski i Pani też nie
zwołała sesji …
Przewodnicząca Rady – jest Pan w błędzie o czym Pan doskonale wie ….
Radna Magdalena Szymczuk - pytanie do Pani Skarbnik, kiedy pieniądze z
Erasmusa wpłynęły na konto Powiatu?
Skarbnik Powiatu Pani Grażyna Cygan-Wołyńczyc - dokładnie nie pamiętam
ale był to koniec kwietnia albo początek maja.
Radna Magdalena Szymczuk – czyli dopiero wtedy można było je przekazać?
Skarbnik Grażyna Cygan-Wołyńczyc – niekoniecznie, można wpłacić swoje
pieniądze i odzyskać refundację, tak się też praktykuje …
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Radny Damian Sułkowski - czy moglibyśmy poprosić Panią Skarbnik by
poinformowała nas co dokładnie zostało zmienione w uchwale budżetowej?
Skarbnik Grażyna Cygan-Wołyńczyc - jeżeli macie Państwo przed sobą
treść autopoprawki to ten projekt, który był na 16 czerwca i w tej uchwale
zostały wprowadzone zmiany:
1. Zmniejszeniu dochodów:
- w dz. 600 rozdz. 60014 § 6300
o kwotę 253.050 zł
wycofanie z projektu uchwały środków przyznanych przez Województwo
Dolnośląskie dofinansowania do budowy drogi dojazdowej do gruntów
rolnych Osolin-Morzęcin Mały
2. Zmniejszeniu wydatków:
- w dz. 600 rozdz. 60014 § 6050
o kwotę 403.050 zł
wycofanie z projektu uchwały inwestycji „Osolin-Morzęcin Mały – droga
dojazdowa do gruntów rolnych”
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6300
o kwotę 155.000 zł
Wycofanie z projektu planowanej pomocy finansowej dla gmin w ramach
NPPDL : dla Gminy Oborniki Śl. kwoty 5.000 zł i dla Gminy Żmigród
150.000 zł
3. Zwiększeniu dochodów o kwotę 309.900 zł, w tym:
- w dz. 758 rozdz. 75802 § 6180
o kwotę 309.900 zł
w związku z otrzymaniem ze środków rezerwy subwencji ogólnej
dofinansowania do inwestycji „Przebudowa mostu w ciągu drogi
powiatowej w Biedaszkowie Małym”,
4. Środki w kwocie 309.900 zł z rezerwy subwencji ogólnej wprowadzić
zgodnie z przeznaczeniem na zadanie na które zostały przyznane, a
własne środki powiatu zabezpieczone wcześniej na to zadanie przenieść
na wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych.
Radny Paweł Oleś – wrócę do mojego pytania do Starosty. Panie Starosto, nie
chce być uszczypliwy, ta inwestycja w Korzeńsku, oczywiście jest to droga
główna ale gdy chodzi o drogi powiatowe, mówmy prawdę i fakty bo Pan
mówi, że wcale, że nie bo … 150 tys porozumienie było podpisane bardzo
dawno, a ponieważ my szukaliśmy kompromisu na temat schetynówek, nie
wypracowaliśmy kompromisu to 150 tys wycofaliśmy, zrobiliśmy komuś na
złość. Następne pytanie. Mamy 309 tys na dofinansowanie na Biedaszków.
Pamiętam, wszyscy pamiętamy, jak walczyliśmy o złożenie wniosków na
dwa mostki w Biedaszkowie i w Laskowej i mam pytanie, jeżeli dostaliśmy to
dofinansowanie do mostku w Biedaszkowie, to czy możemy się pochylić i
zrobić ten przepust w Laskowej, bo mieszkańcy mają tam też problem.
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Starosta Waldemar Wysocki tak, tak, Zarząd pochyli się nad tym
przepustem w Laskowej, trzeba wykonać dokumentację i wystąpić o
dotację…
Przewodnicząca Rady wtrąciła – dokumentacja już jest z tego co mi
wiadomo…
Starosta Waldemar Wysocki - i jeżeli otrzymamy dotacje nie ma problemu.
Członek Zarządu Jan Hurkot- jeszcze do tego tematu, bo Starosta mi
tłumaczył, że sołtys chciał zasypać ...
Starosta Waldemar Wysocki - Panie radny, rozmawiałem z Panem sołtysem
na temat tego mostku i Pan sołtys przekonywał mnie, żeby nie robić tam
żadnego mostku gdyż jest tam Pan, jak go nazwał poznaniak, który ma
piaskownię i wozi ten piasek przeładowanymi traktorami i sołtys mówił, że
jeżeli zrobimy ten mostek, to on się szybko zawali i w związku z tym
sugerował, aby zarurować to miejsce, zrobić z klapami, że jak będzie duża
woda szła, wtedy się klapy zamknie, żeby nie szła na pole rolników i w stronę
wsi.
Przewodnicząca Rady - zasypał Pan ten mostek?...
Starosta Waldemar Wysocki - zarurować Pani Przewodnicząca. Ja mogę
mówić takim językiem… chodzi o to żeby mnie zrozumieć. Proszę posłuchać.
No zarurować, zrobić przepust i wtedy nie jest to mostek…
Radna Ewa Pasek – pytanie do Pana Starosty. Na samym początku obrad
powiedział Pan, że schetynówki są wyłączone, żeby nie było problemu. To
proszę powiedzieć, dlaczego jest tutaj mostek w Biedaszkowie. Proszę też to
wyrzuć stąd. Jeżeli mówimy, że nie ma schetynówek, nie ma dróg, to ja
proponuję, żeby ten mostek też zdjąć.
Starosta Waldemar Wysocki - Zarząd się długo zastanawiał nad tym
mostkiem w Biedaszkowie, gdzie jest już stworzony objazd do Zakładu
Przetwórstwa Mięsnego Pana Tarczyńskiego i po długich rozmowach
doszliśmy do wniosku, po długich rozmowach z Panem Dyrektorem Zarządu
Dróg Powiatowych , że jest to paląca sprawa i żeby nie utrudniać dojazdu do
pracy …

49

Radna Ewa Pasek wtrąciła – a inne drogi to nie są palące sprawy? Panie
Starosto, albo jest się konsekwentnym i mówi nie ma żadnych dróg, żadnych
mostków odkładamy i robimy inne bieżące sprawy …
Starosta Waldemar Wysocki - nie krzyczmy, bo ja się nie boję krzyku …
Przewodnicząca Rady - mama na Pana Starostę nie krzyczała …
Starosta Waldemar Wysocki - proszę też nie komentować. Ja jeszcze raz
mówię, zostawiliśmy te rzeczy, które są niejako na wczoraj.
Członek Zarządu Sławomir Błażewski - na te inwestycje środki były
zabezpieczone. Rada zgodziła się, aby ze środków bieżących zabrać na ten
mostek w Biedaszkowie i w momencie kiedy środki zewnętrzne wracają do
budżetu, to chcemy je z powrotem dać do środków bieżących, na bieżące
utrzymanie dróg. I to jest tylko ta zmiana, że środki wchodzą z powrotem do
budżetu, bo przyszła dotacja zewnętrzna z Ministerstwa. Ta inwestycja była
wcześniej przegłosowana.
Radny Damian Sułkowski - tu Pan radny ma rację, ta inwestycja była
przegłosowana i znalazła się w naszym planie działań. Druga sprawa, to
ciekawa jest opinia sołtysa, ale prosiłbym o opinię kogoś, kto się zajmuje
budowaniem mostków, bo zasypać, czy zarurować jest bardzo łatwo i proszę
zwrócić uwagę, że to są przepływy i jest ilość wody, którą musi odprowadzić
most. Proszę to uwzględnić. Następna kwestia, to mówił Pan, że trzeba
remontować szkołę w Trzebnicy. Myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie , żeby
Zarząd ogłosił przetarg na ten remont. Tak samo bardzo bym prosił, to jest
mój wniosek do Zarządu, aby Zarząd ogłosił przetargi na wszystkie
schetynówki, na wszystkie drogi, które w tym roku uzyskały dofinansowanie.
Ogłoszenie przetargu spowoduje, że będziemy wiedzieli jakie są stawki i
będziemy mogli wypracować kompromis. Panie Starosto, dyskutowaliśmy w
tym temacie, Państwo proponowaliście 2 miliony złotych, zeszłoroczny
przetarg pokazał 2 miliony 600 tys , wiec tych pieniędzy zabraknie, więc, a
nóż może będzie tylko dwa, a może mniej. Gdy ogłosimy przetarg i będą
wyniki przetargu będziemy mieli wiedzę. Uważam, że przetarg już dawno
powinien być ogłoszony na wszystkie drogi, bo przecież nie musimy go
realizować.
Radny Robert Adach - trzy tygodnie temu Wicestarosta obiecał nam, że za
dwa, trzy dni będziemy mieć rozwiązanie co do schetynówek. Kręcimy się w
kółko, spotykamy się co dwa tygodnie, po czym dostajemy informację od
Zarządu, że tak naprawdę nie ma pomysłu na realizacje schetynówek. Mało
tego, Państwo tak jakby drażnicie się z opozycją, bo przypominam, od
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rządzenia jest koalicja, która powinna w trybie pilnym odzyskać większość,
która pozwoli Wam rządzić. Wy tej większości niestety nie macie i jakby w
takim chocholim tańcu po to, żeby tylko te pieniądze miesiąc w miesiąc szły
na Wasze konta, tańczycie. Tak? Ale jeszcze robicie to w ten sposób, że nie
chcecie rozmawiać normalnie z opozycją, czyli Pan Trela obiecał nam, że
trzy, cztery dni i dostaniemy jakąś propozycję, w międzyczasie wrzucacie na
złość wszystkim innym gminom cztery dodatkowe zadania Gminy Trzebnica.
Wrzucacie dodatkowe zadania, które sobie być może teraz nie ściągnęliście
ale w jednym z projektów były cztery dodatkowe zadania, nie rozmawiając z
żadnymi radnymi na ten temat. Na miłość boską, ja nie jestem temu
przeciwny, tylko jeśli mówimy o tym consensusie co do dróg, to po pierwsze
trzeba zrealizować remont dróg strategicznych, na które dostaliśmy
dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Pierwszy raz w historii widzę taką sytuację, że radni opozycji proszą Zarząd,
żeby schylił się, zaczął pracować i realizował zadania inwestycyjne. Po
drugie, żeby rozmawiać z radnymi, a nie wrzucać jakieś komiczne pomysły,
nie wiem. Pan mówi, proszę na mnie nie krzyczeć. Widziałem film jak jeden
jakiś z watażków lokalnych pokrzykiwał na cały Zarząd, pokazywał Wam
miejsce, a Wy po prostu, Pan się podkulił, tak cichutko, tak schylił się,
schował w sobie, tak? Na miłość boską, kto rządzi tym powiatem? Kto rządzi
tym powiatem? Pan Buczak tak samo miał pokazane swoje miejsce. No nie
może tak być, Panowie! Miejcie honor, miejcie odwagę do tego, żeby
rozmawiać w normalny sposób. My jesteśmy otwarci na rozmowy, tylko….
Patrzę tutaj na Jurka Trelę, bo Ciebie zawsze miałem z rozsądnego człowieka.
No umawialiście się, że przygotujecie jakiś wspólnie z burmistrzami.
Oprócz tego, że nic nie przygotowaliście, to burmistrz Długozima obraził
czterech burmistrzów, którzy podpisali petycję przeciwko Zarządowi
Powiatu. No na miłość boską, tak się rządzić nie da. Przecież my nie
jesteśmy przeciwko inwestycjom, tylko musicie zacząć z nami rozmawiać.
Nie nawalać nas nachalnie, oszukiwać nas za każdym razem. To nie my
jesteśmy do tego, żeby Wam zagwarantować większość do rządzenia.
Państwo musicie mieć tą większość, musicie rządzić Powiatem, a nie
wysłuchiwać, że tak powiem, wskazań lokalnego watażki, który Wam mówi,
co macie robić. To jest złe. To co się dzieje dzisiaj, to co widziałem na filmie
jest skandaliczne. Skandaliczne. Pan się skulił, nie był Pan tak odważny jak
przeciwko mojej koleżance, skulił się i udawał, że nie wie o co chodzi. No nie
może tak być. Ludzie. Miejcie swój honor, tym bardziej, że ma Pan
emeryturę i może mieć Pan odwagę do tego, żeby otworzyć serce i zacząć
rozmawiać z ludźmi, a nie tylko wykonywać rozkazy.
Radna Marzanna Jurzysta-Ziętek - Panie Starosto mówił Pan, że mamy
podjąć dzisiaj tą uchwałę, bo są to sprawy pilne. Do pilnych należą też drogi,
o które ciągle się tutaj zwracamy. Z tego co wiem, Gmina Wisznia Mała
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czeka na Państwa decyzję, bo nie może ogłosić przetargu. Tak samo
pozostałe gminy. Mam na piśmie od Państwa, podpisane przez Pana Starostę,
że za pilne uważa się wyremontowanie drogi w Pierwoszowie. Pisałam to na
piśmie. Tak samo jak chodniki w Szewcach, w Malinie i chyba w
Machnicach … nie Machnice zostały pominięte. Panie Starosto tutaj
przyjechało Państwo z Machnic. Państwo odmówili nam po pierwsze lustra,
po drugie powiedzieli, że ten krawężnik, który jest na drodze powiatowej
wystarczy. Pani Kaleta jest nadal zalewana, jak pada deszcz to wszystko
ścieka na jej posesję. Pani przyszła dzisiaj na sesję wysłuchać Pana zdania, co
Pan zrobił w tym temacie.
Starosta Waldemar Wysocki – Szanowni Państwo, jest Pan dyrektor Zarządu
Dróg Powiatowych bardzo proszę, żeby Pani została, po sesji uzgodnimy
szczegóły dotyczące jej sprawy.
Marzanna Jurzysta-Ziętek wtrąciła – wszystkie? Machnice, Pierwoszów tak?
Starosta Waldemar Wysocki - w Machnicach, Pani radna, byłem osobiście i z
Panem dyrektorem i z zastępcą, już dwa razy. Widziałem na bieżąco. Jestem
zorientowany…
W tym samym czasie Marzanna Jurzysta-Ziętek wypowiadała jakieś słowa,
mówili jednocześnie .
Starosta Waldemar Wysocki - byłem po ulewie i przed ulewą i z Państwem
rozmawiałem i jeszcze raz zostaniemy po sesji ….
Przewodnicząca Rady – ale z uwagi na to, że sesja ma charakter otwarty,
jawny, a Państwo się pofatygowaliście się, zaszczyciliście nas swoją
obecnością, proszę się odnieść do … czy Pan dyrektor? W tej chwili
chciałbym usłyszeć stanowisko. To dotyczy inwestycji, zadań. Bardzo proszę.
Starosta Waldemar Wysocki - Pani Przewodnicząca z uwagi na to, że jest to
sesja nadzwyczajna, bardzo proszę trzymać się porządku obrad. Bardzo Panią
proszę, aby Pani nie zmieniała porządku obrad.
Przewodnicząca Rady – Panie Starosto, proszę mnie nie prosić. Temat został
wywołany. Bardzo proszę Pan dyrektor odniesie się do sprawy. Oddaję Panu
głos.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pan Paweł Kaźmierczak – Tak jak Pan
Starosta powiedział, byliśmy tam i oglądaliśmy. Niestety uważamy, że mamy
w innych miejscach pilniejsze prace. Różnego rodzaju odszkodowania, a
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droga powiatowa nie jest jedynym miejscem gdzie wody zalewają. Takich
miejsc jest więcej są sprawy pilniejsze, a tam nie ma bezpośredniego
zagrożenia. Ostatnio okazało się, że grosze zagrożenie jest na początku
Machnic, gdzie woda z piątki przeleciała przez jego niskie zabudowania i ten
Pan …
Obecna na sali mieszkanka Machnic wtrąciła – on nie mieszka na końcu, ja
mieszkam na końcu, a ten Pan tutaj nie mieszka. On ma piękne mieszkanie
we Wrocławiu, a tu kupił sobie posiadłość, mają ryby. Wszyscy u nas byli, a
my dalej chodzimy po błocie. Wszędzie jest pięknie, a my chodzimy we
workach na przystanek. Ja mam wnuczkę niepełnosprawną i musimy ją z
matką nieść. Musimy worki zakładać na buty i nikt nas nie chce do autobusu
wpuścić w takich brudnych butach. To nie jest sprawa dzisiejsza, to trwa od
2007 roku. Pisma są i do Starosty i do Powiatu i nikt nam nie chce pomóc, a
już nie wspomnę o gminie….
Hałas, rozgardiasz.
Mieszkanka przekrzykując - była przekładana kostka, a firma Krotoszyna
ukradła przyczepę kostki brukowej i .... proszę przyjść i zobaczyć jak my
mieszkamy …., a przecież też płacę podatki ….
Radny Robert Adach - zostałem wywołany. Droga do Machnic pięć lat temu
została w całości pokryta asfaltem, a Pani odcinek został przełożony i przy
odbiorze byliśmy i Pani mi tego nie mówiła …
Mieszkanka wtrąciła – bo nie myślałam, że aż tak będzie …
Robert Adach – a poza tym jak Pani coś wie to proszę zgłosić, może tutaj
szef…
Mówią jednocześnie .
Robert Adach – tylko pytanie do Pani jest takie. Wtedy podnoszony był
krawężnik ….
Mieszkanka – tak …
Robert Adach – czyli to nie wystarczyło? Państwa zdaniem trzeba jeszcze
podnieść wyżej ?
Mieszkanka - po prostu trzeba całą drogę przebudować, bo już tej drogi nie
ma. Są takie dziury ….
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Robert Adach – ale odnieśmy się do tego zalewania. Co my możemy zrobić
jako właściciel drogi. Możemy Wam tylko podnieść krawężnik…
Mieszkanka - a ta droga? A błoto? Pobocza? Bo my nie mamy ani chodnika,
ani pobocza tylko błoto, błoto, które spływa nam z góry. Wie Pan Panie
Adach, gdzie my mieszkamy. Zna Pan ….
Robert Adach – ale jak się zrobi chodnik, to tym bardziej będzie zalewało …
Mieszkanka – myślę, że nie …
Mówią jednocześnie.
Robert Adach – chodnik tu nic nie da. Czy podniesienie krawężnika coś
jeszcze da? Bo tam dodaliśmy krawężnik i to miało w jakimś sensie załatwić
sprawę….
Obecny na sali mieszkaniec Machnic wtrącił – w kwestii tej powiatowej
drogi, chciałem dopowiedzieć, że zaprzepaszczone jest to co za Pana
kadencji było zrobione. To przełożenie tego fragmentu drogi. Na chwilę
obecną jest jedna wielka ziemia, zarośnięte trawą. Krawężnika w ogóle nie
widać. Każda ulewa znosi z pól następne warstwy ziemi ….
Przewodnicząca Rady przerwała mówiąc – drodzy Państwo proponuje
przenieść tą dyskusję na posiedzenie komisji i z naszej strony, czy też ze
strony Zarządu przyjrzymy się bliżej sprawie, Zarząd się przyjrzy i wrócimy
do tematu. Dotyczy to spraw technicznych, a w tej chwili wrócimy do
porządku obrad.
Wicestarosta Jerzy Trela – na ostatniej sesji, to znaczy na tej co Pan Adach
był, bo na ostatniej go nie było, więc …. zapraszałem do rozmów , nikt nie
chciał ze mną rozmawiać i usiąść do schetynówek. Zarząd podjął taką decyzję
a nie inną…
Robert Adach wtrącił – przecież to jest kłamstwo…
Jerzy Trela - nie było Pana na ostatniej sesji więc ….
Robert Adach - ale na przedostatniej ustaliliśmy …
Jerzy Trela – Robert, nie przeszkadzajmy, posłuchajmy. Zaproponowałem
współpracę, nikt się nie podjął tego zadania, żeby wspólnie usiąść i
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opracować wszystkie dane do schetynówek. Skąd się pojawiły schetynówki z
Trzebnicy? Burmistrz zobowiązał się na piśmie, że dołoży 50% do tych
dwóch, które były wymienione. Jak również burmistrz Obornik na piśmie
złożył, że dodaje 400 tys na budowę chodnika Kotowice-Paniowice. Gmina
Zawonia złożyła propozycję, o współpracy 50 na 50. Stąd te wnioski Zarządu.
Jeśli chodzi o drogę u Pani Marzanny Jurzysty-Ziętek w Szymanowie to
dzisiaj byłem, obejrzałem dokładnie i dzisiaj są dwa projekty na tą drogę. Nie
wiem, czy Pani wie. No właśnie. Projekt, który dotyczy schetynówki
złożony na 1 km 120 m z pełnym kosztorysem na prawie 2 miliony złotych,
czyli bardzo drogo. I tam jest ściągnięta cała ta kostka bazaltowa,
wykorytkowanie, zrobienie krawężników po obu stronach drogi , tłuczeń i tak
dalej i położenie warstwy asfaltowej. I według kosztorysu to ma kosztować 2
miliony złotych. I tu poprzednie władze Powiatu podpisały porozumienie z
gminą na dofinansowanie. Ale nikt nie pomyślał, że powinno się zrobić jakieś
kanaliki w krawężnikach, aby woda mogła spływać, bo wodę trzeba
odprowadzić. Teraz gmina robi drugi projekt i mają być studzienki i
odprowadzenie na drugą stronę wody, z tym że na jednej stronie jest chodnik
i ma być zarurowany cały rów i tam będzie kanalizacja deszczowa. Z drugiej
strony chodnik plus ścieżka rowerowa i planowana jest jeszcze kanalizacja
sanitarna. W porządku, tylko kto za to później zapłaci? I do tego projektu
który został złożony na schetynówek, to czy zrobienie tych studzienek, to
będzie to koszt kwalifikowany, nikt nie jest w stanie tego powiedzieć, tak
samo obniżenie. Jeżeli władze przy odbiorze uznają, że to nie jest koszt
kwalifikowany, to lepiej uzgodnić to teraz. Być może wystarczy pojechać…
Zresztą wójt nic o tym nam nie powiedział, ja o tym dowiedziałem się dzisiaj
oglądając projekt. A jeśli to będzie koszt niekwalifikowany to znowu trzeba
będzie oddać tak jak obecnie trzeba oddać 160 tys na Krzyżanowice. Tak to
wygląda.
Radny Robert Adach- Panie Starosto, kto jest beneficjentem tej schetynówki?
Wicestarosta Jerzy Trela – Panie Robercie wiadomo, że gmina ….
Robert Adach – to dobrze Wam powiedział pan burmistrz, szukacie
powodów, żeby nic nie robić, bo co to Pana obchodzi, że Gmina Wisznia
Mała zary... nie zaryzykuje, wszystko jest OK. Tylko Państwo szukacie sobie
powodów. Bo kto będzie zwracał te pieniądze? Powiat, czy Gmina? Gmina
robi to na własną odpowiedzialność, robiliśmy z Gminami setki takich
inwestycji i zawsze nam rozliczali.
Jerzy Trela – tylko, że zmieniło się troszeczkę i trzeba było oddać 160 tys …
Robert Adach - ale nie dodał Pan, że ile projekt wynosił …
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Jerzy Trela - no nieważne ale to nie ma znaczenia ...
Robert Adach - proszę powiedzieć, że … bo z każdego unijnego projektu,
każda gmina 3, 4, 5 % oddaje. Bo kontrola, tutaj jakieś nieścisłości, tam... i to
jest normalne… przyjeżdża kontrola i szuka, a w tym przypadku donoszenie
Firmy TOYai być może Was, tak, nie wiem kto za tym chodził. Stał Pan tutaj
z prezesem TOYi przy tym fortepianie i tam sobie… pokrzykiwaliście tutaj
na policjanta ….
Kilka osób mówi jednocześnie .
Radny Robert Adach - Panie Trela, dlaczego Pan się przejmuje tematem,
który nie jest Pana tematem. Ja nie rozumiem tego. Wygląda na to… to już
jest druga schetynówka, gdzie szukacie dziury w całym, żeby nie robić. Ja
Panu powiem, bo odpowiedź jest w akcie notarialnym, tym haniebnym akcie
notarialnym, który Pan podpisał. Bo w tym akcie notarialnym Burmistrz
Trzebnicy zobowiązał się do dopłaty do schetynówki Trzebnica-Sułów. I żeby
wyjść z twarzą, bo okazało by się, że nie ma tych pieniędzy na dopłaty, to
wymyśliliście sobie, że będziecie tak sobie utrącać ze względu formalnych tą
schetynówkę. Tak to wyszło. Mało tego, odniosę się też do, Panie Starosto,
naprawdę …. wcześniej miałem Pana za przyzwoitego człowieka. Propozycja
Pana była taka, dokładnie powtórzę, że stworzymy małą grupę zadaniową, w
której będziemy gadać o schetynówkach. A nasza propozycja była taka,
gadajmy o schetynówkach, ale wszyscy. Dlaczego tworzyć jakieś koterie,
jakieś lokalne mafie, gadajmy wszyscy. Na to Pan powiedział, nie, nie,
wszyscy to nie, ale ja obiecuję, ja Pana zacytuję, można mnie wziąć z
protokołu, albo odsłuchać, ja obiecuję dajcie nam trzy, cztery dni na
negocjacje z wójtami i burmistrzami i ja przyniosę rozwiązanie . Było to trzy
tygodnie temu. Dzisiaj nie ma żadnego rozwiązania, a Pan próbuje wesprzeć,
że my nie chcieliśmy gadać. My cały czas chcemy gadać na temat
schetynówek , tyko po Waszej stronie jest jakaś taka próba manewrów, bo ja
rozumiem… powiem Wam tak, przede wszystkim….
Z sali hałas, głosy - ….wystarczy … bez sensu …. Pani Przewodnicząca ….
Członek Zarządu Damian Buczak – pozwolę sobie zabrać głos, bo zostałem
wywołany do tablicy z tej strony. Czuję się zbulwersowany tym co
usłyszałem ze strony Pana radnego Adacha. Proszę Pana, zarzucanie mi, że
m.in. ja nie chcę tej drogi budować, jest kuriozalne. Proszę Pana ja mieszkam
przy tej drodze, codziennie jeżdżę nią, co więcej …
Robert Adach wtrącił – ale widzieliśmy na filmie, kogo Pan się słucha …
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Daniel Buczak – odnosząc się właśnie do tej Pana poprzedniej wypowiedzi na
temat burmistrza Marka Długozimy. W swojej wypowiedzi, nie wiem czy Pan
zauważył, że cały czas wraca Pan do burmistrza Marka Długozimy …
Robert Adach wtrącił – nie powiedziałem burmistrz Marek Długozima … nie
Daniel Buczak - w dwóch swoich wypowiedziach nawiązał Pan do burmistrza
Marka Długozimy nazywając go lokalnym watażką. Proszę Pana to jest
poniżej jakiejkolwiek krytyki. Zadał by sobie Pan chociaż trud, żeby nie
obrażać kogoś, kogo nie ma tutaj na sali, kto nie ma możliwości się bronić.
Proszę ..
Robert Adach wtrącił – proszę Pana, to co się działo na sesji, to było
skandaliczne….
Daniel Buczak – Pana niechęć do burmistrza Marka Długozimy jest
powszechnie znana, wszyscy wiedzą ...
Robert Adach wtrącił – Pana też, zresztą … sam Pan mi powiedział …sam
Pan mi powiedział …
Wiceprzewodniczący Rady Adam Gubernat wtrącił – Robert przestań …
Hałas.
Daniel Buczak – nigdy w życiu…
Hałas.
Robert Adach - no to, proszę sobie przypomnieć… proszę sobie przypomnieć
Hałas.
Daniel Buczak – proszę Pana, chciałem się jeszcze odnieść do sytuacji, o
której mówi Pan, że nagle z Gminy Trzebnica skoczyły jakieś trzy drogi. Nie
dalej jak dwie sesje temu, mówił Pan, że za Pana czasów remonty dróg
powiatowych miały najlepszy montaż w historii. To znaczy, że Powiat
dopłacał do tego tylko 50%, połowę dawali, albo Schetynówki, albo włodarze
gmin się dokładali. Teraz mamy taką sytuację, również burmistrz Trzebnicy
zadeklarował dopłatę w wys. 50%, a dla Pana, jak Pan to już ujął to są jakieś
konszachty …
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Robert Adach wtrącił– nie, ja zagłosuję, za… zagłosuję, za… tylko proszę
równo traktować wszystkie gminy ...
Mówią jednocześnie …
Radna Marzanna Jurzysta-Ziętek – ja chciałam się odnieść co do tego
drugiego projektu. Nie wiem, że jest drugi, może to wynika z tego, że Zarząd
Powiatu spotkał się tylko raz z moim wójtem. Nie było dialogu, więc nie ma
wiedzy. Nie zostałam też powiadomiona o spotkaniu o co prosiłam i
nalegałam, żeby tych spotkań było więcej. Wiem natomiast, że ta kostka
ściągnięta z Szymanowa, nie wiem czy Państwo wiedzą, będzie wykorzystana
na całej Gminie i teren w Krynicznie, to jest Państwa teren, będzie
utwardzony. Pan Daniel Buczak mówił, Powiat działa tak, że finansowanie
jest 50 na 50. W Gminie Wisznia Mała jest to praktykowane od wielu lat. My
bardzo dużo finansujemy 50 na 50 z Powiatem, jesteśmy drudzy za Zawonią.
W ostatnich latach, jak już Państwu mówiłam, ponad 4 miliony 600
wydaliśmy na zadania powiatowe. My, Gmina Wisznia Mała projektujemy za
Powiat i My realizujemy te inwestycje. Gonią nas terminy, trzeba ogłaszać
przetargi, jeśli coś z dokumentacją jest nie tak, nie sądzę, żeby Pani
Sławomira Herman dopuściła się takich rzeczy. Proszę Państwa ja mogę
umówić kolejne spotkanie z Panem dyrektorem od dróg i z Panią Herman i
dopracować jakiś kompromis, a czas nagli, to są sprawy wszystkie pilne, tak
samo jak i pozostałe inwestycje w pozostałych gminach, tak samo jak i
Gmina Trzebnica.
Radna Magdalena Szymczuk – chciałam się odnieść najpierw do tego co
mówił Pan Adach, bo robi sobie cały czas takie osobiste wycieczki na temat
krzyczenia. Pragnę przypomnieć, że nikt inny jak Pani Małgosia, Pan
Sułkowski krzyczeli na nas na sesji …
Radny Damian Sułkowski wtrącił – ja nie krzyczałem …
Radna Magdalena Szymczuk - można odsłuchać nagrania, naprawdę, można
wejść i na Youtube zobaczyć kto krzyczał, więc proszę sobie Panie Adach
darować takie wycieczki, bo one są niestosowne i niesmaczne. Jeśli chodzi o
krzyczenie to akurat Państwo jesteście prowodyrami na tych sesjach i my
dążymy do tego, żeby rozmawiać normalnie. Gdyby Pan był na ostatniej
sesji... Uważam, że Zarząd przedstawił swego rodzaju kompromis. Skoro Pan
burmistrz z Obornik zgodził się na ten kompromis, skoro Wisznia Mała
otrzymała pieniądze, to można było do tego kompromisu. Kompromis polega
na tym, że nie, jest sytuacja taka, że tupiemy, chcemy wszystko albo nic,
tylko dogadujemy się, na tym polega kompromis.
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Radna Ewa Pasek – tylko, że kompromis, który był między Burmistrzem
Obornik. Dzisiaj nie ma nic, dzisiaj nie ma nic.
Hałas.
Przewodnicząca Rady przekrzykując mówiących – ja rekomenduję, żeby
zakończyć tą dyskusję, rekomenduję ujęcie w dzisiejszej uchwale wszystkich
schetynówek i temat zostaje zamknięty i przejdziemy do głosowania.
Hałas.
Radny Bogusław Rubaszewski – mówi się o schetynówkach, mówione też
jest, że ma być taki zrównoważony rozwój gmin w Powiecie, a ja analizując
lata 2 011-2014, widzę że dofinansowanie przez poszczególne gminy
inwestycji nie było równe. Tutaj widzę, że Pan Sułkowski bardzo się troszczy
o Gminę Żmigród, tylko proszę zobaczyć ile Gmina Żmigród dofinansowała
do łącznych kosztów, które wydal Powiat. I proszę zobaczyć ile
dofinansowała w tych latach Gmina Zawonia. Najwięcej, jeżeli chodzi o
wyborców. Ja się nie godzę na żadne dotowanie Waszych schetynówek bo jak
ma być równy podział to nich ten równy podział będzie. Pan Trela
przedstawił ten podział jeżeli chodzi o poszczególne gminy, ale nikt z Was się
na to nie zgodził. Pani radna z Obornik nie chciała dofinansownia, które tutaj
ofiarował Powiat …
Hałas nie można zaprotokołować .
Bogusław Rubaszewki przekrzykując- zachowujmy się, tak jak to ma być…
Członek Zarządu Jan Hurkot podniesionym głosem - proszę Państwa dajmy
za 10 milinów działkę Prusicom i nie chcemy dofinansowania …
Hałas. Rozgardiasz. Kilka osób przekrzykuje się.
Przewodnicząca Rady podniesionym głosem - drodzy Państwo, o jakim Wy
kompromisie mówicie, skoro upubliczniacie fałszywe oświadczenia na stronie
BIPu, który powinien być niestronniczy, Panie Starosto, powinien służyć
opinii publicznej , a nie piszecie bzdury, że radni Klubu PSL i PO wyszli z
sali. Tak ma wyglądać ten kompromis? Tak ? Panie Starosto?
Hałas. Przekrzykują się.
Radny Damian Sulkowski mówił - dla mnie jest bez sensu gdy finansowanie
jest Powiat - Gmina. Dla mnie dofinansowanie powinno być z zewnątrz nie z
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gminy. Bo jaki sens jest robić drogi, które sfinansuje powiat i gmina, sens jest
wtedy, gdy dofinansowanie jest ze schetynówek, a myślałem, że my w tym
roku zrealizujemy te schetynówki, na które w zeszłym roku otrzymaliśmy
dofinansowanie. W przyszłym roku gmina, która nie miała schetynówki i
tylko dla niej zrobimy projekt i złożymy wniosek. Według wyliczeń Pana
Treli to np. schetynówka do Powidzka, jakby się okazało, że pójdzie za 2.600
to nie ma prawa zaistnieć, bo przekraczamy te magiczne te 2 i pół miliona,
bo tam jeszcze te 150 tys jest za Korzeńsko i nigdy nie zostanie zrealizowana.
A kiedy Pan widzi możliwość zrealizowania schetynówki w Trzebnicy,
która miała kosztować 4 miliony naszego budżetu? Nierealna sprawa, tak?
Coś tu jest nie tak, tan podział mi nie funkcjonuje. To co Pan Adach mówi,
my musimy wybrać drogi strategiczne . Droga Trzebnica, ta schetynówka jest
drogą strategiczną, tam trzeba włożyć 4 miliony złotych, a według Pańskich
wyliczeń Trzebnica miała, 2 miliony, 2.500, 2.800. Nie da rady tego
zrealizować. Natomiast chcę jeszcze Pani radnej powiedzieć dwa słowa, że
proponuję do końca wysłuchać to nagranie, bo tam słychać bardzo fajne
zdanie na końcu, wniosek jest taki indywidualny, emocjonalny, tam Pani
dosyć krytycznie odnosi się do Zarządu, tam ładnie słychać, a teraz Pani
mówi w ten sposób. Więc to nagranie dużo informacji przynosi.
Radny Robert Adach – ja mam pytanie o akt notarialny i potencjalne
dofinansowanie Gminy Trzebnica do schetynówki, Panie Starosto, o jakiej
kwocie rozmawialiście i o jakim dofinansowaniu była mowa i czy Pan
rozmawiał z Panią Justyną Bujak w sprawie zmiany jej stanowiska na temat
realizacji tej schetynówki, bo ona stoi dzisiaj na stanowisku, że jeśli mówimy
o remoncie, to można to robić na tzw. zgłoszenie, które było zgłoszone.
Dlaczego Zarząd wprowadził w błąd Urząd Wojewódzki twierdząc, że
potrzebny jest projekt budowlany.
Przewodnicząca Rady - w związku z tym, że w dalszym ciągu podtrzymuję
swoje stanowisko i rekomenduję do Zarządu o ujęcie w dzisiejszej,
przedstawionej uchwale wszystkich schetynówek chciałabym pochylić się
nad …
Starosta Waldemar Wysocki – Pani Przewodnicząca, jeżeli tu… Panie radny
Adach, ja Panu odczytam pismo, które Pan otrzymał od Pani Bujak w
zastępstwie Dyrektora Wydziału Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
gdzie są stwierdzenia: Pan Robert Adach Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej. Oświadczenie o posiadaniu kompletnej dokumentacji technicznej
i projektowej na wnioskowane zadanie. Powyższe dokumenty i informacje
wykazywały, że na dzień złożenia wniosku inwestycja jest przygotowana do
realizacji. Na dzień złożenia wniosku Powiat Trzebnicki nie posiadał
kompletnej dokumentacji technicznej i projektowej na wnioskowane zadanie,
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to jest na przebudowę 17 010 km drogi powiatowej nr 1400D. W obecnej
sytuacji brak odpowiedniej dokumentacji skutkuje nierozpoczęciem realizacji
inwestycji i w konsekwencji niepodpisaniem umowy o dofinansowanie
przedmiotowego zadania. Pan to pismo ma. Nie wiem dlaczego Pan się tak
pyta…
Mówią jednocześnie.
Robert Adach wtrącił – nie mam, proszę mi pokazać… Pan wyrywa z
kontekstu … ale proszę pokazać to pismo, to tajne pismo ?
Rozgardiasz. Mówią jednocześnie.
Starosta Waldemar Wysocki - to do Pana było adresowane ….
Robert Adach – ale to jest jawne …. Ale dlaczego Pan Starosta po raz kolejny
cenzuruje papiery …
Starosta Waldemar Wysocki - Pani Przewodnicząca …..
Hałas .
Po chwili Starosta Waldemar Wysocki – Pani Przewodnicząca, wniosek który
Pani składa, składa Pani tylko dlatego, że nie była Pani obecna na poprzedniej
sesji, gdzie akurat dokładnie to, o czym Pani mówi dzisiaj było realizowane
na poprzedniej sesji i …
Przewodnicząca Rady wtrąciła - jestem dzisiaj i rekomenduję do Zarządu …
Starosta Waldemar Wysocki - w związku z tym, że Pani nie było, Pani nie
posiada takiej wiedzy, a Pani koledzy, koleżanki wyszli z sali zrywając
obrady łącznie z Pani zastępcą, który nie poprowadził dalej obrad. Stawiam
wniosek, aby zakończyć dyskusję i przejść do głosowania, bo to są rzeczy
bardzo ważne. Natomiast, jeżeli chodzi o drogi, na następnej sesji będziemy
się spierać o drogi ... W tej chwili stawiam wniosek o zamknięcie dyskusji …
Przewodnicząca Rady przerwała – ale wcześniej ja postawiłam wniosek
Panie Starosto i prosiłabym o przegłosowanie tego wniosku. Zwracam się do
Zarządu, bo na Wasz wniosek została zwołana sesja w trybie pilnym i proszę
o przegłosowanie mojego wniosku o ujęcie w dzisiejszej uchwale wszystkich
inwestycji, schetynówek…
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Starosta Waldemar Wysocki - Pani Przewodnicząca, Pani doskonale wie, że
nie głosowanie tylko ma Pani się zwrócić do Zarządu…
Przewodnicząca Rady - zwracam się do Zarządu …
Starosta Waldemar Wysocki - ale Pani mówi o przegłosowanie…
Przewodnicząca Rady - pytam, czy Zarząd wyrazi zgodę…
Starosta Waldemar Wysocki - Pani nie słyszy, to co Pani mówi. Ja bardzo
Panią proszę, aby Pani słuchała, to co Pani mówi. Pani doskonale wie, że to
na wniosek Zarządu można zmienić…
Przewodnicząca Rady - dlatego zwracam się do Zarządu …
Radny Damian Sułkowski –Pani Przewodnicząca zakłada, że jest demokracja
w Zarządzie i …
Przewodnicząca Rady - tak, zwracam się do Zarządu ….
Starosta Waldemar Wysocki - Zarząd nie wyraża zgody, aby zmienić w
dzisiejszych obradach…
Przewodnicząca Rady wtrąciła – a to dlaczego?
Starosta Waldemar Wysocki - aby zmienić dzisiejszy porządek obrad i
stawiam wniosek, aby zamknąć dyskusje i przejść do głosownia tych rzeczy,
które są palące. To są na wczoraj, na przedwczoraj, a do schetynówek
wrócimy …
Przewodnicząca Rady - nie, nie wierzę Panu… Panie przewodniczący,
zwracam się do Panów członków Zarządu. Czy nie wyrażacie zgody o
przegłosowanie mojego wniosku? O ujęcie wszystkich zadań inwestycyjnych
w tej uchwale. Panie radny Błażewski i Panie radny Trela do każdego z
osobna. Proszę, ja pytam.
Starosta Waldemar Wysocki - pani Przewodnicząca ja wyraziłem wolę całego
Zarządu …
Członek Zarządu Jan Hurkot – ja wyrażam zgodę…
Przewodnicząca Rady - dziękuję, Pan Hurkot wyraża zgodę. Pan radny
Buczak.
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Członek Zarządu Daniel Buczak – ja nie wyrażam zgody. Propozycja
kompromisowa była na poprzedniej sesji …
Przewodnicząca Rady - ale nie zadawalająca, z tego co wiem. Pan radny
Błażewski.
Członek Zarządu Sławomir Błażewski – nie wyrażam zgody, po sesji
możemy siadać i rozmawiać…
Przewodnicząca Rady - możemy na sesji. Możemy na sesji. Radna Marzanna
i kończymy.
Radna Marzanna Jurzysta-Ziętek - ja mam takie pytanie do Zarządu i proszę
o odpowiedź. Jak Zarząd wyobraża sobie współpracę z gminami na przyszłe
lata. Powiem tak, interesują mnie te, kiedy ja tutaj jestem radną. Czy gminy
mają w ogóle nie realizować zadań Powiatowych i zostawić to tylko i
wyłącznie Powiatowi, czy będzie współpraca. Chciałabym takie stanowisko
przekazać swojej gminie.
Starosta Waldemar Wysocki - Pani Przewodnicząca, ja bardzo Panią proszę,
aby Pani zachowała elementy demokracji. Ja postawiłem wniosek o
zakończenie obrad i …. Ja…
Przewodnicząca Rady - ale jeszcze ciągle trwa dyskusja …
Starosta Waldemar Wysocki - ja postawiłem wniosek o zakończenie
dyskusji…
Robert Adach – to przegłosujmy i odrzucamy ….
Przewodnicząca Rady - dokładnie . Kto jest za, Pan Starosta złożył wniosek,
kto jest za zamknięciem dyskusji?
Głosy:

-za
9
-przeciw
11
- wstrzymało się 0

Wniosek odrzucony.
Przewodnicząca Rady - i to jest demokracja.
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Marzanna Jurzysta-Ziętek – czy ja mogę prosić o odpowiedź na moje
pytanie?
Wicestarosta Jerzy Trela- Zarząd jest cały czas otwarty na współpracę i to co
dzisiaj mówiłem to nie dlatego , żeby nie robić, ale że trzeba o tym wiedzieć i
nie chodzi o to czy Powiat zapłaci, czy gmina. Jeszcze można pewne rzeczy
skorygować i ogłosić przetarg w taki sposób, żeby później niepotrzebnie
płacić. I to jest właśnie współpraca. Bo nie można, dobra niech robią,
nieważne ile to będzie kosztować. To jest troska z naszej strony. Każdej
złotówki szkoda. Tak ma wyglądać współpraca. Trzeba rozmawiać. Nie po to,
żeby nie złożyć bo jest źle. Nie. Tylko trzeba rozmawiać, kto kiedy za co
zapłaci.
Marzanna Jutrzysta-Ziętek – czy Pan powiadomił o tym… ?
Wicestarosta Jerzy Trela – nie, bo nie zdążyłem, bo to dopiero dzisiaj
wyszło… będziemy rozmawiać, żeby ten projekt przeszedł, ale żeby był
zrobiony kompleksowo do końca.
Marzanna Jurzysta-Zietek – jak Pan jeździ do gminy, to ja bym chciała jako
radna uczestniczyć w tych spotkaniach w gminie. Mogę o to Pana prosić?
Wicestarosta Jerzy Trela - dzisiaj tak wyszło, że dowiedziałem się i nie było
spotkania. Pojechałem zobaczyć, bo nie lubię zza biurka podejmować decyzji.
Członek Zarządu Jan Hurkot – proszę Państwa, jeżeli szkoda każdego grosza
to po co rozdajemy na Zarządzie. Ja wnioskowałem, żeby Zarząd i Pan
Starosta miał 10 zł do dyspozycji, ani grosza więcej. Jeżeli, to niech Rada
decyduje o pieniądzach – jeżeli mówimy, że szkoda pieniędzy. I nie wierzę,
że jakakolwiek schetynówka, chyba tylko po to, żeby skłócić Państwa, będzie
wrzucona. Dlatego składam wniosek o zakończenie dyskusji.
Radny Paweł Oleś – Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Zacznę od słów
radnego Pana Bogusława. Panie Bogusławie, co było 4 lata temu, 8 lat temu,
mnie nie było w Radzie i dziękuję, że Pan przypomniał, że do jednej gminy
poszły większe pieniądze, teraz idą do innej gminy. Jesteśmy w tym miejscu,
gdzie jesteśmy. Ja jestem pół roku i staram się dbać o ten zrównoważony
rozwój. Odniosę się do tego, dlaczego wyszedłem z sesji. Przypomnę Panu od
razu, bo Pan radny Daniel mówił 50 na 50 , burmistrz Długozima dokłada, a
Zarząd obiecuje nam, że pochyli się nad schetynówkami i jak się ma 2
miliony 400 do miliona, to nie jest 50%. Jak się ma 2 i pół miliona do 700
tys., to nie jest 50%. Więc jeżeli i Zarząd w ten sposób reguluje rzeczy, to ja
się na to nie zgadzam Panie Danielu, a tutaj niestety … Jeszcze się odniosę do
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Pani radnej Magdaleny. Pani Magdaleno, ja nigdy nie krzyczałem na sesji. W
swojej wypowiedzi pani powiedziała, że nasza strona prowokacyjnie krzyczy
itd., itd. Odniosę się jeszcze do jednej kwestii, którą Pani też poruszyła, że co
Pan robił Panie Adach w 2007 roku i do Państwa. Jeżeli będziemy tutaj
wracać, co w 2007 roku, dlaczego nie w roku 2015, to ja przypomnę, bo
sobie zadałem trud, o most w Laskowej mieszkańcy walczą 25 lat. Wracam
do faktów. Wejdźmy na tory z powrotem. Biedaszków walczył z tego co mi
wiadomo ok. 10 czy 15 lat, więc co było pierwsze, Laskowa, czy
Biedaszków. Tak możemy się w kółko kręcić. Weźmy się do pracy, ustalmy
jakiś kompromis, pracujmy i jedźmy dalej.
Radny Robert Adach – przez 16 lat było tak, że radni obiektywnie oceniali
potrzeby. I jakbyśmy mieli ocenić to Gmina Żmigród ma największą
procentowo ilość dróg powiatowych. Gmina Zawonia ma najwięcej
procentowo wyremontowanych dróg powiatowych. Nigdy nie będzie tak, że
każdemu po równo, to jest sprawiedliwie. Radni podejmowali w różnych
kadencjach, różne decyzje. Tylko, że problem jest tutaj inny. Bo można się
dogadać co do dróg zawsze pod warunkiem, że są strony, które chcą się
dogadać. A tutaj mówicie, Panie Trela, że chcecie się z nami dogadać, że my
się nie chcemy spotkać, co nie jest prawdą, a drugiej strony na stronie
Powiatu i na Facebooku i w Panoramie Trzebnickiej po prostu jedzie się po
opozycji, której potrzebujecie, bo przypominam, że Wy macie dzisiaj
mniejszość. To na miłość boską, czy jest tak, jak któryś z waszych radnych
powiedział, że w zasadzie to Wy chcecie do wyborów parlamentarnych
uprawiać politykę i Wam zależy na tym, żeby były ostre spięcia. I nikt do
wyborów parlamentarnych nie ustąpi. Taką dostaliśmy informację od
Waszego radnego. Dlatego apeluję do Was, że jeśli się da to trzeba zrobić
większość tych dróg i Panie Wysocki czy Panie Trela, jeśli okaże się, że np.
tą schetynówkę na Sułów z przyczyn technicznych się nie da, no to nie
zrobimy. Ale trzeba usiąść, trzeba pokazać pismo, a nie zacytować jedno
zdanie i powiedzieć, ja nie pokażę, trzeba zacząć rozmawiać z ludźmi. No
Panie Starosto, Pan nie ma większości i Pan obraża cały czas opozycję…
Przewodnicząca Rady przerwała wypowiedź radnemu i powiedziała – ja
przypomnę Zarządowi, Pan Starosta się nie śmieje tylko słucha uważnie, nie
kpi sobie ze mnie, art. 32 ustawy o samorządzie powiatowym: zarząd powiatu
wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami
prawa. Dwa, do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:
przygotowanie projektów uchwał rady; wykonywanie uchwał rady;
opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o
zasadach prowadzenie polityki i rozwoju; gospodarowanie mieniem powiatu;
wykonywanie budżetu powiatu; zatrudnianie i zwalnianie kierowników
jednostek organizacyjnych powiatu. W realizacji zadań zarząd powiatu
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podlega wyłącznie radzie powiatu. I chciałabym, żeby Pan Starosta wziął
sobie …
Starosta Waldemar Wysocki - ja to wiem doskonale….
Przewodnicząca Rady - czuję, że nie. Nie. Czuję, że nie …
Starosta Waldemar Wysocki - źle Pani czuje …
Przewodnicząca Rady – i zachowanie Pana, jak najbardziej nie odzwierciedla
tego … Wniosek Pana Hurkota padł, bardzo proszę, zakończymy dyskusję .
Kto z Państwa jest za przegłosowaniem wniosku Pana Jana Hurkota, o
zakończenie dyskusji.
Głosy:

-za
-przeciw
-wstrzymało się

19
0
1

Wniosek przyjęty.
Przewodnicząca Rady - przechodzimy do realizacji i podjęcia uchwały w
sprawie zmian budżetu Powiatu Trzebnickiego na 2015 rok. Jeszcze raz
zapytam Panie Starosto, jeszcze raz proszę Panie Starosto o autopoprawkę w
niniejszej uchwale o wniesienie zadań inwestycyjnych, ponieważ o
schetynówkach mówimy już od marca…
Starosta Waldemar Wysocki – Pani Przewodnicząca proponuję przejść do
głosowania, a to co Pani proponuje na następnej sesji będzie…
Przewodnicząca Rady - absolutnie nie, to my również, to my poczekamy …
proszę bardzo przystępujemy do głosownia podjęcie uchwały w sprawie
zmian budżetu Powiatu Trzebnickiego na 2015 rok. Kto z Państwa jest z
podjęciem uchwały.
Głosy:

- za
- przeciw
- wstrzymało się

9
11
0

Przewodnicząca Rady ogłosiła - Uchwała w sprawie zmian budżetu Powiatu
Trzebnickiego na 2015 rok, nie została podjęta.
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Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącą Rady
Powiatu Trzebnickiego.
Przewodnicząca Rady - Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi na Przewodniczącą Rady Powiatu. Chciałbym zwrócić
uwagę na wadę prawną jaką zawiera projekt niniejszej uchwały. Wadliwa jest
podstawa prawna. Jest obecny Pan mecenas, to proszę przytoczyć art. 229
Kpa. Bardzo proszę przytoczyć, bo uchwała powinna być wycofana, ma złą
podstawę prawną. Proszę przytoczyć podstawę prawną.
Obecny na sali radca prawny Pan Andrzej Góral - Pani Przewodnicząca nie
mam Kodeksu, nie pamiętam na pamięć treści tego artykułu.
Przewodnicząca Rady - w podstawie prawnej jest przytoczony art. 229 Kpa,
który nie dotyczy tej skargi. Chciałbym, aby szanowny Zarząd pochylił się, a
w ogóle to przytoczę projekt uchwały.
W tym miejscu radny Damian Sułkowski zwrócił uwagę na fakt, że
Przewodnicząca nie ogłosiła, że projekt uchwały o zmianie Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2015-2026 z mocy prawa zostaje wyłączony z
porządku obrad.
Przewodnicząca Rady ogłosiła - Szanowni Państwo, ponieważ uchwała w
sprawie zmian budżetu Powiatu Trzebnickiego nie została podjęta i dlatego
automatycznie zostaje zdjęty z porządku obrad projekt uchwały w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Trzebnickiego na lata
2015-2026.
Następnie Przewodnicząca Rady odczytała fragment uzasadnienia do
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącą Rady
Powiatu Trzebnickiego - w dniu 25 maja 2015 Starosta Trzebnicki wniósł
skargę na działalność Przewodniczącej Rady Powiatu Trzebnickiego.
Powołując się na art. 229 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze
zm.) skarga została złożona do rozpatrzenia przez Wojewodę Dolnośląskiego.
W uzasadnieniu wskazano na następujące okoliczności: W dniu 22 maja 2015
roku do Biura Rady Powiatu Trzebnickiego został złożony wniosek Zarządu
Powiatu Trzebnickiego o zwołanie posiedzenia X sesji Rady Powiatu
Trzebnickiego, na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym oraz § 12 ust. 7 Statutu Powiatu Trzebnickiego.
Zarząd Powiatu Trzebnickiego wnioskował o zwołanie X sesji Rady Powiatu
Trzebnickiego w celu realizacji następującego porządku obrad.
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Przewodnicząca Rady mówiła - pozwolę sobie zadać pytanie. Panie Starosto,
czy w dniu 21 , 20 Panie Starosto mówię do Pana, w dniu 20 maja rozmawiał
Pan ze mną? Panie Starosto! Czy wiedział Pan o zwołaniu sesji w trybie
zwyczajnym, przeze mnie?
Starosta Waldemar Wysocki - nie pamiętam pewnych rzeczy, bo Pani do
mnie przychodziła, wychodziła, trzaskała drzwiami ….
Przewodnicząca Rady - co Pan jeszcze powie. Dobrze. Zakończmy tą
dyskusję nie mam …
Starosta Waldemar Wysocki i Przewodnicząca Rady mówią jednocześnie.
Przewodnicząca Rady - do wniosku dołączono zaproponowany porządek
obrad. W dniu 25 maja, przypominam, że Pan Starosta nie miał takiej
wiedzy, że sesja nie zostanie zwołana, w uzasadnieniu jest mowa, że Pani
Małgorzata Matusiak przekazała telefonicznie pracownicy Biura Rady
informację o tym, że sesja nie zostanie zwołana. Na wniosek Pana Starosty
pracownik Biura Rady musiał sporządzić notatkę na tą okoliczność, Szanowni
Państwo, wręcz został zmuszony do napisania tej notatki. Ponadto w
uzasadnieniu jest mowa, że na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia
złożenia wniosku …. Jeszcze umię liczyć i chciałabym zwrócić uwagę na
fakt, Szanowni Państwo, że zanim został ustalony termin zwołania sesji w
trybie pilnym, Pan Starosta zdążył już powiadomić Wojewodę, napisać
skargę, co jest po prostu dla mnie nie do przyjęcia, skarga na Przewodniczącą
Rady została już wyprodukowana.
Radny Robert Adach wtrącił – Panie Starosto jak Pan to wytłumaczy, że Pan
złożył skargę jak jeszcze nie poszło zaproszenie.
Przewodnicząca Rady - czy odnieście się Pan?
Starosta Waldemar Wysocki - Szanowna Pani odniosę się do Pani i
oświadczam, że Pani chodzi po wsiach i mówi Pani, że mnie Pani zniszczy,
zniszczy, zniszczy…
Przewodnicząca Rady - proszę zaprotokołować Pani Barbaro. Dalej,
Wojewoda Dolnośląski przekazał skargę na działalność Przewodniczącej
Rady zgodnie z właściwością do rozpatrzenia
przez Radę Powiatu
Trzebnickiego. Chciałbym podkreślić, drodzy Państwo, że Zarząd podjął
uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącą Rady Powiatu
Trzebnickiego, gdzie w § 1 wyraźnie z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu
do niniejszej uchwały skargę stwierdził za zasadną. Kto rozpatruje skargi na
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Przewodniczącą, Zarząd? Moje pytanie, Panie mecenasie. Czy Zarząd ma
stwierdzić, że skarga na Przewodniczącą Rady Powiatu jest zasadna? Panie
mecenasie pytanie krótkie. Proszę o odpowiedź. Czy Zarząd jest organem
właściwym do stwierdzenia?
Radca Prawny Andrzej Góral- nie ale swoją ocenę może w skardze wyrazić,
tak jak każdy ….
Przewodnicząca Rady przerwała a gdzie to pisze, proszę mi przywołać, a art.
229 o czym mówi?
Andrzej Góral – nie pamiętam …
Przewodnicząca Rady - to ja zrobię przerwę 3 minutową i proszę mi …
Składam wniosek formalny o 3 minutowa przerwę, pięciominutowa przerwę.
Kto z Państwa jest za przyjęciem mojego wniosku?
Głosy:
-za
11
-przeciw
9
-wstrzymało się 0
Przewodnicząca Rady - ogłaszam 5 minutowa przerwę.

Przerwa od godz. 19.20 do godz. 19.30.
Po przerwie.
Przewodnicząca Rady – wznawiam obrady po przerwie XII sesji zwołanej w
trybie pilnym na wniosek Zarządu. Przystępujemy do realizacji punktu 5
podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącą Rady
Powiatu Trzebnickiego i chciałbym, żeby Pan mecenas zajął stanowisko
odnośnie art. 229.
Radca Prawny Andrzej Góral – w uchwale, którą otrzymałem od Pani radnej,
którą nie dysponowałem, ale która była przedmiotem opiniowania, nie ma w
podstawie prawnej tej uchwały wskazanego artykułu 229, to dla wyjaśnienia.
Jest w podstawie prawnej art. 12 pkt 11 w związku z art. 14. ust. 3 ustawy o
samorządzie powiatowym. W związku z tym w podstawie prawnej uchwały
nie ma art. 229…
Przewodnicząca Rady przerwała - w uzasadnieniu, przypominam, czytanym
przeze mnie…
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Radca Prawny Andrzej Góral – ale tyko w uzasadnieniu. Natomiast
uzasadnienie przytacza treść wniosku jaki Zarząd Powiatu skierował, jaki…
Starosta Trzebnicki wniósł skargę na działalność Przewodniczącej Rady
Powiatu Trzebnickiego powołując się na art. 229 pkt 1 i 3 Kpa. Zarząd
Powiatu, w tym momencie, w oparciu o art. 229 skierował skargę na
Przewodniczącą do Wojewody. Natomiast w podstawie prawnej nie ma. W
podstawie prawnej jest przywołany art. 12 pkt 11 który mówi, że do
wyłącznej właściwości rady powiatu należy, pkt 11 podejmowanie uchwał w
innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu oraz
jest przywołany art. 14 ust. 3, zadaniem przewodniczącego rady powiatu jest
wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady.
Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swojej funkcji … W
związku powyższym w podstawie prawnej nie ma tego artykułu. W związku z
tym uchwała pod względem formalno-prawnym spełnia wymogi do ważnego
jej przez Państwa podjęcia. W uzasadnieniu tej uchwały jest opis sytuacji
faktycznej jaki był i jest napisane, w dniu 25 maja 2015 Starosta Trzebnicki
wniósł skargę na Przewodniczącą Rady Powiatu powołując się na art. 229
pkt 1 i 3 Kpa i art. 229 mówi: jeżeli przepisy szczególne nie określają innych
organów właściwych do rozpatrywania skarg, jest organem właściwym do
rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności, pkt 1: rady gminy,
rady powiatu i sejmiku województwa- wojewoda, a w zakresie spraw
finansowych – regionalna izba obrachunkowa i stąd zapewne Zarząd Powiatu
stosując ten przepis odpowiednio, skoro na działalność rady powiatu, uznał że
wojewoda. pkt 3, że skargi na działalność wójta, prezydenta miasta,
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
rozstrzyga rada
gminy……
Przewodnicząca Rady przerwała - i proszę … powiatu, zarządu powiatu
oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i
innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2rada powiatu, gdzie tu jest mowa o przewodniczącej ?
Andrzej Góral - nie ma tu mowy o przewodniczącej… ale pkt 4 nie jest
zacytowany ..
Przewodnicząca Rady – ale proszę mi powiedzieć, czy właściwa jest
podstawa prawna…
Andrzej Góral – podstawa prawna jest właściwa….
Przewodnicząca Rady - proszę to zaprotokołować….

70

Andrzej Góral - w tej uchwale, w uchwale Rady Powiatu Trzebnickiego w
sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącą Rady Powiatu Trzebnickiego
podstawa formalno-prawna tej uchwały jest właściwa….
Przewodnicząca Rady – pani Barbaro proszę zaprotokołować…
Andrzej Góral - kierując się także wskazaniami wojewody, który uznał się za
nie właściwy do rozpoznania i powiedział, że właściwym organem jest w tym
momencie Rada Powiatu do rozpatrzenia skargi na przewodniczącą.
Natomiast …..
Przewodnicząca Rady przerwała – dobrze, dziękuję bardzo. Pytanie do Pana
Starosty, Panie Starosto, czy znał Pan moje stanowisko, czy rozmawiał Pan ze
mną na temat …
Starosta Waldemar Wysocki - Pani Przewodnicząca już raz ….
i wypowiadał jakieś słowa
Przewodnicząca Rady przekrzykując wypowiedź Starosty - proszę
powiedzieć, czy sprawa powstała zanim Pan poznał termin zwołania sesji w
trybie pilnym, czy znał Pan moje stanowisko. Panie Starosto, proszę
odpowiedzieć krótko na pytanie, tak, bądź, nie….
Starosta Waldemar Wysocki - rozmawiałem z Panią …
Przewodnicząca Rady - czy sesja… Proszę mi powiedzieć. Panie Starosto,
proszę mi odpowiedzieć na pytanie …
Starosta Waldemar Wysocki - Pani Przewodnicząca… już na to pytanie
odpowiedziałem nie będę się powtarzał ….
Przewodnicząca Rady - czy skarga powstała wcześniej?
Radna Magdalena Szymczuk wtrąciła
zrównoważony

– przewodniczący powinien być

Starosta Waldemar Wysocki - Pani Przewodnicząca, już na to pytanie
odpowiedziałem, m.in. powiedziałem jak wyglądało Pani zachowanie jak
rozmawialiśmy na ten temat i nie będę …
Przewodnicząca Rady - Szanowni Państwo przystępujemy do głosownia.
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Radny Damian Sułkowski – Pani Przewodnicząca, ponieważ skarga dotyczy
Pani osoby, bardzo bym prosił na przyszłość, jeżeli się pojawi skarga, żeby
Pan Wiceprzewodniczący poprowadził obrady, bo tu Państwo zarzucają, że
Pani krzyczy, to są emocje, dotyka to Panią osobiście. Uważam, że ktoś inny
powinien prowadzić. Natomiast odnośnie tej, ja to czytałem i z tego wynika,
że 1 mija termin, dokładnie dat nie pamiętam, na zwołanie sesji, już 28 my
piszemy skargę, że sesja nie zwołana, chodzi o to, że dwa dni przed upływem
terminu na zwołanie sesji, już został napisana skarga, że termin nie został
niedotrzymany, czyli przewidziano z góry.
Radna Magdalena Szymczuk – no dobrze, ale czy ta sesja została zwołana na
30-go bo terminem… Proszę Państwa, Pani Małgosiu, ja mam do Pani
pytanie, czy jeżeli dostała Pani prośbę Zarządu o zwołanie sesji, czy zwołała
Pani tą sesję w terminie ustawowym?
Przewodnicząca Rady - termin ustawowy mijał po siedmiu dniach, sesja
została zwołana w czwartek, a Państwo doskonale wiedzieliście, że jest,
otrzymaliście taką informację, że jest zwołana sesja w trybie zwyczajnym.
Ale jednocześnie zwołana też …
Magdalena Szymczuk – ale Pani Małgosiu, ja prosiłam Panią o odpowiedź na
pytanie, czy zwołała Pani sesję nadzwyczajną na wniosek zarządu w terminie
odpowiednim?
Przewodnicząca Rady proszę mi przytoczyć Panie mecenasie zapis artykułu.
Andrzej Góral- do siedmiu dni.
Przewodnicząca Rady - do siedmiu dni…
Magdalena Szymczuk- czy zwołała Pani, otrzymując 22-go prośbę Zarządu,
czy zwołała Pani, no proszę policzyć, kiedy ten siódmy dzień wypadał i czy
Państwo otrzymaliście takie zaproszenie na sesję nadzwyczajną …
Radny Robert Adach wtrącił – ja mam pytanie do Pana mecenasa, bo to są
takie michałki, dyskusja o jeden dzień. Nie rozmawiamy o inwestycjach tylko
czy jeden dzień…..
Magdalena Szymczuk cały czas coś mówiła i jednocześnie mówił Robert
Adach.
Robert Adach – to jest termin referencyjny w tym sensie, że preferowany
przez ustawodawcę …
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Radca prawny Andrzej Góral - nie znam takiego terminu w prawie…
Robert Adach – czy Pana zdaniem, czy ta sesja, jeśli została zwołana o jeden
dzień później jest nieważna?
Radca Prawny Andrzej Góral – przepis brzmi tak, art. 15 ust.7 ustawy o
samorządzie powiatowym, na wniosek zarządu
lub co najmniej ¼
ustawowego składu rady powiatu przewodniczący jest obowiązany zwołać
sesję na dzień przypadający w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia wniosku.
Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w ust 1.
Przewodnicząca Rady wtrąciła - właśnie, nie spełniał wymogów, chciałam
Państwu przekazać informację, o czym Pan Starosta wie doskonale, że nie
spełniał wymogów ..
Starosta Waldemar Wysocki - ja bardzo Panią proszę, aby Pani nie mówiła
nieprawdy, proszę zapytać Panią Basię, wniosek był wzorcowy ...
Kilka osób mówi jednocześnie.
Wiceprzewodniczący Rady Adam Gubernat przekrzykując- proszę przerwać
tą dyskusję ..
Robert Adach – ale moje pytanie było takie, czy zwołanie tej sesji było
prawnie skuteczne?
Andrzej Góral - jeżeli była zwołana i była zwołana nie siódmego dnia, a
innego dnia, sesja byłaby ważna, natomiast przewodniczący ma obowiązek
zwołać sesję do dnia siódmego ….
Robert Adach – i powiem tak, ja bardzo przepraszam radnych PiSu i radnych
Marka Długozimy o jeden dzień spóźnienia, a Państwo w ogóle nie
zwoływaliście sesji. Bardzo przepraszam w imieniu naszego klubu. Tylko na
miłość boską, nie dyskutujmy o rzeczach nieistotnych, bo ta sesja była ważna,
a Państwo nie przyszliście. Ja bym wrócił do ważniejszego pytania, bo Pani
Szymczuk zarzuciła ….
Magdalen Szymczuk i Robert Adach mówią jednocześnie.
Robert Adach - Pani Szymczuk zarzuciła mi kilka tygodni temu, że moje
pytanie o istotną rzecz, to jest przejaw niestabilności emocjonalnej. Ja
zadałem prawnikowi pytanie, czy sfałszowanie, czy też przerobienie głosu
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wyborczego, który będzie skutkował nieważnością tego głosu, a co za tym
idzie, nieważnością wyboru Starosty wpływa na wydawane decyzje
administracyjne przez Starostę Wysockiego. Takie pytanie. Pan Starosta mi
obiecał, że na następnej sesji mi odpowie
Starosta Waldemar Wysocki - Proszę posłuchać, prokuratura umorzyła
postępowanie, a tu Pan mówi …
Robert Adach wtrącił – karne, a nie administracyjne…
Starosta Waldemar Wysocki - … o jakiś herezjach. Każde Pana wystąpienie,
miał Pan zostać starostą tylko glos został sfałszowany, już Panu raz mówiłem,
przyspawał się Pan do stołka starosty i nie ma siły …
Przewodnicząca Rady -Panie Starosto nie obrażajmy się ……
Radny Robert Adach – ja bardzo Pana proszę, żeby Pan mówił tutaj
merytorycznie czyli …
Kilka osób mówi jednocześnie.
Robert Adach - zostało wznowione ….. to po pierwsze, a po drugie nie mówię
o postępowaniu karnym, ja mówię o postępowaniu administracyjnym. To są
dwie różne sprawy.
Radny Damian Sułkowski wtrącił– dla PiSu jest tylko karne…
Radny Robert Adach - dwie różne sprawy. W postępowaniu
administracyjnym, grafolog stwierdził, że ten głos został przerobiony, że
został wymazany i… Prosił bym Państwa, żeby radni dostali bardzo ważną
informację, na temat, czy decyzje administracyjne wydawane przez Starostę,
jeśli sąd administracyjny orzeknie, że wybór Starosty nie nastąpił, mogą być
uchylane przez strony postępowania administracyjnego. Tak brzmiało moje
pytanie i chciałbym na nie uzyskać na nie odpowiedź, od prawnika.
Radna Magdalena Szymczuk – właśnie wtedy na tej sesji bardzo prosiłam,
żebyście się Państwo pochylili nad projektami, które w tej chwili znów
wchodzą na wokandę. Znów rozmawiamy o pewnych rzeczach , które są
bezsporne. Ja rozumiem, że Państwu nie zależy na tym, żebyśmy tym
dzieciom dali te pieniądze ..
Z sali - zależy…. zależy .. hałas.
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Magdalena Szymczuk – to jeśli Państwu zależy, wałkujemy ten temat … ja
chciałbym się odnieść do tego co Pan powiedział. Proszę Pana, ja na tej sesji
prosiłam Pana po raz kolejny, ponieważ każdy temat, który zaczynaliśmy Pan
przechodził do tego tematu …. już wszystko wiemy w tym temacie, taka była
moja prośba….
Robert Adach – podrobiliście głosowanie ….
Radna Marzanna Jurzysta-Ziętek - odnosząc się do wypowiedzi Pani
Magdaleny Szymczuk, Pani Magdo, czy Pani i pozostała dwudziestka
radnych przed wnioskiem Starosty o sesję nadzwyczajną, nie dostali
informacji, że będzie planowana sesja Pani Przewodniczącej Rady?
Dostaliśmy to wcześniej, przynajmniej ja widziałam, że do wiadomości do
wszystkich poszło. To było wcześniej, niż Państwo złożyli ten wniosek …
Przewodnicząca Rady - wszyscy otrzymali i w porządku obrad były te
uchwały..
Marzanna Jurzysta-Ziętek – właśnie to chciałam powiedzieć, porządek obrad
zawierał punkty w Państwa wniosku. Tak że było to zrealizowane.
Magdalena Szymczuk – Pani Marzanno, ja pytałam o kwestię formalną, po
prostu …
Obie Panie mówią jednocześnie i w tym samym czasie Przewodnicząca Rady
– to ja jeszcze dodam. Panie mecenasie, w kwestii formalnej, że mam 7 dni na
podjęcie czynności w celu zwołania sesji i sesja nie musi fizycznie odbyć się
w ciągu 7 dni, o czym Państwo doskonale wiecie. Panie mecenasie, prawda?
Radca Prawny Andrzej Góral – ja znam inne stanowisko Wojewody
Dolnośląskiego ….
Radny Damian Sułkowski – ja chciałem zapytać o taką kwestię. Jeżeli
zostanie ogłoszone, że będzie zwołana sesja w trybie zwykłym. Jeżeli będzie
ona zawierała projekt „A” i szereg innych projektów i nagle Zarząd
zaproponuje, w międzyczasie, szybko sesję nadzwyczajną o tydzień
wcześniejszą, to co w takiej sytuacji. Jak to interpretować?
Radca prawny Andrzej Góral – z moich informacji wynika, z mojej wiedzy
którą posiadam, że przewodniczący rady powiatu jest związany treścią
wniosku, czy to byłby radnych, czy zarządu i nie może sobie przerzucać
pewnych punktów, do zwyczajnej sesji.
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Przewodnicząca Rady - ale w sesji było ujęte i w porządku obrad też...
Andrzej Góral - ale kiedy przewodnicząca rady powiatu to otrzymała ...
Damian Sułkowski - ale ja pytam ogólnie…
Andrzej Góral – …że najpierw jest zwołana sesja zwyczajna nie ma wniosku i
są uchwały. Wojewoda mówi, że ten tryb sesji nadzwyczajnych, powinno się
zwoływać w sprawach pilnych i nadzwyczajnych. Natomiast, no nie ma...
przewodniczący rady powiatu nie ma możliwości oceny treści, czy coś jest
pilne, czy nie pilne. I tutaj jest rozbieżność, Wojewoda przyjmuje, że
przewodniczący nie jest od tego żeby oceniać, tylko żeby zwołał w ciągu 7
dni. Może być taka sytuacja, że Pani przewodnicząca zwoła sesję zwyczajną
za dwa miesiące, a grupa radnych, czy zarząd powiatu uzna, że ta sprawa
jest tak istotna i tak pilna, że wnosi o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Wtedy
pani przewodnicząca powinna zwołać sesję nadzwyczajną, bo jest związana
tym wnioskiem.
Przewodnicząca Rady – Panie mecenasie pozwoli Pan. Drodzy Państwo, sesja
została zwołana o czym zostaliście poinformowani w dniu 20 maja, mało tego
w porządku obrad zawarte były te uchwały, które….
Członek Zarządu Jan Hurkot wtrącił – ile było do tej sesji w trybie zwykłym?
2 tygodnie, 10 dni…
Z sali - nie… nie …nie … 8 dni …
Jan Hurkot – Panie mecenasie, faktycznie zwołuje się sesje w trybie pilnym,
żeby nie dopuścić innych …
Andrzej Góral – Panie radny, ale ja nie jestem od tego, żeby oceniać kwestie
polityczne. Ja oceniam pod względem formalno-prawnym, jeżeli Państwo
pytają. Tak samo jak nie można, to co mi jest znane, Wojewoda stoi na
stanowisku jako nadzór, że nie wolno, że nie następuje przerzucenie
pewnych spraw z wniosku radnych, do sesji zwyczajnych. Taką mam wiedzę
w tym zakresie.
Wicestarosta Jerzy Trela- proponuję skończyć dyskusję i przejść do
głosowania. To jest wniosek formalny.
Przewodnicząca Rady - kto jest za zakończeniem dyskusji?
Głosy:
-za
21
-przeciw
0
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-wstrzymało się

0

Wniosek przyjęto jednogłośnie.
Przewodnicząca Rady - przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za
podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącą Rady
Powiatu Trzebnickiego. Treść uchwały, na podstawie art.12 pkt 11 w związku
z art. 14. ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
Rada Powiatu Trzebnickiego uchwala, co następuje: paragraf 1, uznaje się za
zasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały skargę
Starosty Trzebnickiego na działalność Przewodniczącej Rady Powiatu
Trzebnickiego, przekazaną przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 8
czerwca 2015 r. do rozpatrzenia przez Radę Powiatu, paragraf 2 uchwała
wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Hałas. Rozgardiasz.
Przewodnicząca Rady - kto jest z podjęciem uchwały w takiej postaci? W
takiej jak odczytałam.
Głosy:

-za
-przeciw
-wstrzymało się

9
10
1

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącą Rady Powiatu
Trzebnickiego, nie został podjęta.
Przewodnicząca Rady - zamykam obrady XII Sesji Rady Powiatu
Trzebnickiego zwołanej na wniosek Zarządu Powiatu Trzebnickiego.
Dziękuję.
Godz. 19.45.
Protokołowała. Barbara Czternastek
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