P R O T O K Ó Ł Nr XIII/2015
z XIII sesji V kadencji Rady Powiatu Trzebnickiego, która odbyła się w dniu
25 czerwca 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa w Trzebnicy przy
ul. Leśnej 1.
O godz. 8.00 Przewodnicząca Rady Powiatu Trzebnickiego, Małgorzata
Matusiak otworzyła obrady sesji. Przywitała gości i radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła prawomocność obrad, ustawowy stan
radnych wynosi 21. Wg listy obecności obecni wszyscy.
(Lista obecności w załączeniu.)
Następnie Przewodnicząca Rady Małgorzata Matusiak zaproponowała zmianę
porządku obrad - wnoszę o zmianę porządku obrad dzisiejszej sesji
w punkcie drugim, który dotyczy przyjęcia protokołu X, XI i XII Rady
Powiatu. Z uwagi na to, że sesja XI i XII nie zostały zamknięte, proszę o
zmianę tego punktu w brzmieniu: przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu
Trzebnickiego. Proszę o przegłosowanie niniejszego wniosku w takim
brzmieniu. Kto z Państwa jest, za:
Głosy:
-za
21
-przeciw
0
-wstrzymało się 0
Przewodnicząca Rady - stwierdzam, że wniosek przyjęty.
Po przyjętych zmianach porządek brzmi:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu Trzebnickiego.
3. Informacja Starosty o pracach Zarządu i o wykonaniu uchwał Rady
Powiatu.
4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Trzebnickiego za 2014
rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok i udzielenie
absolutorium Zarządowi Powiatu Trzebnickiego:
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a) sprawozdanie finansowe Powiatu Trzebnickiego za 2014 rok oraz
sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2014
rok,
b) opinia RIO we Wrocławiu o sprawozdaniu z wykonania budżetu
Powiatu Trzebnickiego za 2014 rok ,
c) informacja o stanie mienia Powiatu Trzebnickiego za 2014 rok,
d) stanowisko Komisji Rewizyjnej - wniosek o udzielenie absolutorium,
e) opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium Zarządowi Powiatu Trzebnickiego za 2014 rok,
f) dyskusja,
g) podjęcie uchwał:
I. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Powiatu Trzebnickiego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu.
II. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Trzebnickiego
za 2014 rok .
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego
Szpitala um. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy za 2014 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego
Szpitala Rehabilitacyjnego i Opieki Długoterminowej w Żmigrodzie za
2014 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie wezwania
do usunięcia naruszenia prawa. (Magdalena Szymczuk)
8. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie wezwania
do usunięcia naruszenia prawa. (Mariusz Szkaradziński)
9. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia uchwały o przekazaniu skargi
Staroście Powiatu Trzebnickiego.
10.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Dobrosławy
Dzierzgowskiej-Herman na Starostę Trzebnickiego.
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11.Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Powiatu Trzebnickiego ze
Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny
Baryczy.
12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu
dotyczącego rozwoju pieczy zastępczej.
13.Interpelacje i zapytania radnych.
14.Wnioski i oświadczenia radnych.
15.Wystąpienie dyrektora TechniSatu Pana Jerzego Piotrowicza –
przedstawienie zakładu.
(TechniSat Digital Sp. z o.o. ul Poznańska 2 Siemianice; 55-120
Oborniki Śląskie.)
16.Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca poprosiła wiceprzewodniczących Rady o wsparcie w kwestii
liczenia głosów i kolejności zgłoszonych mówców.
Ad. 2
Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu Trzebnickiego.
Przewodnicząca Rady - stwierdzam również, że zapoznałam się z treścią
Protokołu z X sesji, który wiernie odzwierciedla jej przebieg. Czy ktoś
z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie?
Nie było uwag.
Przewodnicząca Rady - w związku z brakiem uwag wnoszę o przyjęcie
Protokołu z X sesji Rady Powiatu .
Głosy:
-za
11
-przeciw
0
-wstrzymało się 10
Przewodnicząca Rady – stwierdzam, że Protokół X sesji został przyjęty.

Ad.3
Informacja Starosty o pracach Zarządu i o wykonaniu uchwał Rady Powiatu.
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Przewodnicząca Rady - zgodnie z § 62 Statutu Powiatu, Starosta składa
Radzie Powiatu na każdej sesji sprawozdanie z działalności Zarządu
w okresie od poprzedniej sesji. Proszę bardzo, oddaję głos Panu Staroście.
Starosta Waldemar Wysocki omówił Informację o pracach Zarządu.
(Materiały w załączeniu).
Przewodnicząca Rady – Otwieram dyskusję.
Radny Robert Adach – mam pytanie w zasadzie do Zarządu ale też do radcy
prawnego. W związku z tym, że prokuratura Miliczu ustaliła, że podczas
głosowania wyboru Starosty jeden głos oddany na Starostę został
przerobiony. To przerobienie polega na tym, że został wymazany znak
X przy, Panie Starosto, znak X przy nazwisku Robert Adach, a karta do
głosowania miała wyraźną instrukcję, że postawienie dwóch znaków
X spowoduje nieważność głosu, to możemy domniemać, że Wojewódzki Sąd
Administracyjny może unieważnić głosowanie na Starostę, ponieważ był to
jedenasty głos. Mam pytanie do prawniczki, czy w takim przypadku, jeśli
Wojewódzki Sąd Administracyjny uzna, że doszło do takiej
nieprawidłowości, że ten głos powinien być uznany za nieważny, to czy
decyzje administracyjne podejmowane przez..., czy uchwały przez Zarząd, ale
też decyzje administracyjne podejmowane przez Starostę mogą być uchylane
przez strony postępowania administracyjnego w wyniku tego, że sąd uzna, że
głosowanie na Starostę było sfałszowane i jest.. cofnie tą uchwałę.
Radca prawny Dagmara Żmuda – zastanowię się nad tym, ale mówimy
o domniemaniu …
Radny Robert Adach – ustalenie, że ten głos został sfałszowany przez
prokuraturę już zostało … ja wiem, bo jestem stroną.
Radca Prawny Dagmara Żmuda – nie zajmowałam się tym tematem. Taką
opinię mogę Panu przygotować.
Starosta Waldemar Wysocki – Pani Przewodnicząca, to pytanie nie dotyczy
mojego sprawozdania w związku z tym, Pani jako przewodnicząca powinna
uchylić to pytanie …
Radny Robert Adach - dotyczy, w tym sensie, ważności podejmowania przez
Państwa uchwał... pytam się o ważność podejmowania przez Państwa uchwał.
Radna Magdalena Szymczuk – Ja mam taką prośbę. Panie Adach, za każdym
razem, kiedy zaczynamy nasze wspólne obrady, kiedy rozpoczynamy pracę
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merytoryczną, Pan cały czas wychodzi do punktu wyjścia, że Pan nie jest już
Starostą, że to jest problem …
Radny Robert Adach - to jest pytanie o sfałszowanie wyborów … przez PiS.
Radna Magdalena Szymczuk – proszę Pana, na każdej sesji, na każdej komisji
dyskutujemy na ten temat. Jeśli Pan ma taką wątpliwość proszę zawiadomić
prokuraturę, a my zajmijmy się pracą, bo za każdym razem tracimy czas,
na domniemanie, Panie Adach …
Radny Robert Adach – nie domniemanie, tylko jest ekspertyza ..
Radna Magdalena Szymczuk - zajmijmy się pracą, bo na tym większości
zależy. Dziękuję bardzo.
Radny Paweł Oleś – mam pytanie do Zarządu. W maju składałem wniosek do
Zarządu o dokończenie, w cudzysłowie dokończenie inwestycji w sołectwie
Korzeńsko, chodnika, który jest dwóch częściach i jest niedokończony
w odległości jakiś 80 m. Nie dostałem odpowiedzi odnośnie tego wniosku.
Słuchałem sprawozdania Starosty i nie otrzymałem odpowiedzi. Czy coś
w tej kwestii zostało zrobione, czy być może nie jest to istotna sprawa, a dla
mieszkańców jest bardzo istotna. Chciałbym uzyskać odpowiedź.
Starosta Waldemar Wysocki – przygotowuje to Dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych, odpowiedź na Pana wniosek, proszę być cierpliwym.
Więcej głosów w tym punkcie nie było.
Ad. 4
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Trzebnickiego za 2014 rok
oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok i udzielenie
absolutorium Zarządowi Powiatu Trzebnickiego:
Przewodnicząca Rady odczytała - rozpatrzenie sprawozdania finansowego
Powiatu Trzebnickiego za 2014 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu
za 2014 rok i udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Trzebnickiego:
a) sprawozdanie finansowe Powiatu Trzebnickiego za 2014 rok oraz
sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Trzebnickiego za 2014 rok,
b) opinia RIO we Wrocławiu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu
Trzebnickiego za 2014 rok ,
c) informacja o stanie mienia Powiatu Trzebnickiego za 2014 rok,
d) stanowisko Komisji Rewizyjnej - wniosek o udzielenie absolutorium,
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e) opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium Zarządowi Powiatu Trzebnickiego za 2014 rok,
f) dyskusja,
g) podjęcie uchwał:
-

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Powiatu Trzebnickiego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu,
- w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Trzebnickiego
za 2014 rok.
Szanowni Państwo, czy chcielibyście, żeby na dzisiejszej sesji, z uwagi na to,
że każda obradujących komisji w poniedziałek i wczoraj zapoznała się
materiałami niezbędnymi do udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Trzebnickiego, chciałbym postawić wniosek formalny z zapytaniem, czy
odczytać wszystkie materiały przekazane Państwu w materiałach na sesję.
Proszę o przegłosowanie wniosku, kto z Państwa jest za odczytaniem
wszystkich materiałów otrzymanych cele, udzielenia absolutorium?
Głosy:

-za

0

Przewodnicząca Małgorzata Matusiak – kto jest za nieodczytywaniem?
Głosy:

-za

21

Przewodnicząca Małgorzata Matusiak – chciałbym podkreślić, że otrzymane
opinie RIO i stanowisko Komisji Rewizyjnej, są pozytywne.
Otwieram dyskusję.
Nie było
Przewodnicząca Rady przystąpiła do procedury głosownia nad uchwałami:
Ad.4 I
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Powiatu Trzebnickiego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu.
Głosy:

-za
-przeciw
-wstrzymało się

21
0
0

Uchwała Nr XIII/44/2015 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia25 czerwca
2015 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
6

Powiatu Trzebnickiego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu, została podjęta.
Uchwała dołączona do protokołu.
Ad. 4 II
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Trzebnickiego za 2014 rok.
Przystąpiono do głosowania.
Głosy:

-za
-przeciw
-wstrzymało się

21
0
0

Uchwała Nr XIII/45/2015 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 25 czerwca
2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Trzebnickiego za 2014 rok, została podjęta.
Uchwała dołączona do protokołu.
Przewodnicząca Rady złożyła Zarządowi gratulacje.
Na sali rozległy się oklaski.
Ad.5
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego
Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy za 2014 rok.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Matusiak przypomniała, że każda komisja
zapoznała się ze sprawozdaniem i zaopiniowała sprawozdanie pozytywnie.
Otworzyła dyskusję.
Nie było
Przystąpiono do głosowania.
Głosy:

-za
-przeciw
-wstrzymało się

21
0
0

Uchwała Nr XIII/46/2015 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 25 czerwca
2015 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Szpitala im.
Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy za 2014 rok, została podjęta.
Uchwała dołączona do protokołu.
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Ad.6
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego
Szpitala Rehabilitacyjnego i Opieki Długoterminowej w Żmigrodzie za 2014
rok.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Matusiak przypomniała, że komisje
zaopiniowały pozytywnie uchwałę. Otworzyła dyskusję.
Nie było
Przystąpiono do głosowania.
Głosy:

-za
-przeciw
-wstrzymało się

21
0
0

Uchwała Nr XIII/47/2015 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 25 czerwca
2015 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Szpitala
Rehabilitacyjnego i Opieki Długoterminowej w Żmigrodzie za 2014 rok,
została podjęta.
Uchwała dołączona do protokołu.
Ad.7
Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie wezwania
do usunięcia naruszenia prawa. (dot. Magdaleny Szymczuk)
Przewodnicząca Rady- autorką niniejszego wezwania jest radna, Pani
Magdalena Szymczuk. Każda z Komisji zapoznała się z uchwałą.
Otwieram dyskusję.
Radna Magdalena Szymczuk poprosiła o informację na temat jakie były
opinie Komisji.
Przewodnicząca Rady poprosiła Barbarę Czternastek o przypomnienie,
a Barbara Czternastek odpowiedziała, że nie jest przygotowana na takie
pytanie musi poszukać w notatkach. Zapytała, czy przewodniczący komisji
nie pamiętają jaka była opinia Komisji.
Radny Damian Sułkowski – myślę, że pamiętam. Mogę prosić o głos.
Na komisji o ile pamiętam, padło pytanie, kto jest za skierowaniem tej
uchwały pod obrady Rady, poza wnioskiem Pani radnej …
Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Janusz Szydłowski powiedział –
to Pani Przewodnicząca powinna odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego w tej
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formie jest to ujęte, bo treść uchwały jest zupełnie, całkiem inna. Komisja
miała troszeczkę problem z tym, jednak po analizie całej uchwały Komisja,
której ja przewodniczę zagłosowała w sprawie tej uchwały, która została
przygotowana przez Panią Przewodnicząca, była jej przeciwna. Przeciw było
7 osób.
Przewodnicząca Rady – dla przypomnienia powiem, że na wniosek Pana
Roberta Adacha, który dotyczył odsłuchania nagrania, nie wiem, czy to
zostało uczynione? Ponieważ …
Radny Robert Adach - przewodniczący poddał pod głosowanie treść innej
uchwały ...
Wiceprzewodniczący Rady Łukasz Budas - to Pan Panie Robercie prowadził
komisję …
Radny Robert Adach - do tego czasu, kiedy głosowaliśmy, prowadził komisję
przewodniczący Rubaszewski…
Barbara Czternastek – Pani Przewodnicząca, ponieważ Pan Adach prosił
o wypis, ja ten fragment przepisałam dokładnie tak jak brzmi w nagraniu.
Po czym wręczyła radnemu Adachowi napisany fragment przebiegu dyskusji
na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Powiatu.
Radny Robert Adach odczytał fragmenty z otrzymanego wyciągu –
„Przewodniczący Komisji Bogusław Rubaszewski powiedział - teraz punkt,
podjęcie uchwały w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie wezwania do
usunięcia naruszenia prawa. Proszę o dyskusję”. ….. I teraz po dyskusji „Nie
ma więcej pytań? Opiniujemy teraz. Kto jest za pozytywnym przyjęciem
projektu uchwały, zaopiniowaniem uchwały w sprawie podjęcia uchwały
w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Kto jest za…”.
Robert Adach mówił - czyli tak naprawdę przewodniczący poddał pod
głosowanie uchwałę wzywającą do wezwania naruszenia prawa. My jako
komisja zagłosowaliśmy, że jesteśmy przeciwko podjęciu takiej uchwały,
którą podstawił, ale przewodniczący poddał pod głosowanie jakby inną
uchwałę niż przedstawiła przewodnicząca, bo uchwała przewodniczącej była
zgoła innego … znaczy… przewodniczący poddał tak …„ kto jest
za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały, zaopiniowaniem uchwały
w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie wezwania do usunięcia
naruszenia prawa”, czyli tak jakbyśmy mieli głosować za tym, że Pani radna
wzywa radę do usunięcia naruszenia prawa. Głosowaliśmy przeciwko, ale to
nie była ta uchwała, którą przedstawiła przewodnicząca, czyli doszło do
takiej manipulacji.
9

Radna Magdalena Szymczuk – nie widzę tu żadnej manipulacji dlatego, że
wszyscy radni uchwałę otrzymali. Ja rozumem Panie Adach, że wszyscy radni
mają zdolność czytania ze zrozumieniem. Nie ma tu manipulacji. Nie wiem
jakich manipulacji Pan się tutaj dopatruje. Uchwała jest przygotowana przez
Panią Przewodniczącą Matusiak. Czytamy ją i głosujemy nad tą uchwałą,
którą Pani Przewodnicząca sformułowała, więc o jakie manipulacje Panu
chodzi.
Przewodnicząca Rady – składam
dyskusji. Proszę o przegłosowanie
zakończeniem dyskusji:
Głosy:
-za
-przeciw
-wstrzymało się

wniosek formalny o zakończenie tej
tego wniosku, kto z Państwa jest za
11
10
0

Przewodnicząca Rady - dziękuję bardzo, dyskusja została przerwana,
przechodzimy do kolejnego …
Starosta Waldemar Wysocki – chciałem zgłosić wniosek formalny jeśli
chodzi o tą uchwałę, którą za moment mamy podjąć. Szanowni Państwo, Pani
Przewodnicząca, chcę poinformować Panią, Państwa radnych i publiczność,
że projekt tej uchwały, jest to projekt autorstwa Pani Przewodniczącej. Pani
Przewodniczącą nie dopełniła wymogów prawnych dotyczących
zaopiniowania tej uchwały przez Zarząd. Ta uchwała nie ma opinii Zarządu.
Nie została skierowana na Zarząd.
Radny Damian Sułkowski – pytanie, czy tego typu uchwały na pewno
opiniuje Zarząd? Jest to skarga pani radnej i Zarząd ma opiniować skargę
radnego?
Starosta Waldemar Wysocki – to nie jest skarga, to jest projekt uchwały. Ten
projekt uchwały nie ma opinii Zarządu Powiatu Trzebnickiego i kolejny
projekt dot. Pana Mariusza Skaradzińskiego, również.
Radny Robert Adach- Szanowna Rado. My nie jesteśmy zapoznawani ze
stenogramami z posiedzeń Zarządu, jednakże Zarząd Powiatu, na komisjach
przedstawił swoje stanowisko. Państwo uczestniczyliście w dyskusji
i wypowiadaliście opinie. Mało tego, na komisjach nie zwróciliście na to
uwagi, czyli my domniemaliśmy, że Zarząd zajął stanowisko w tej sprawie.
My nie bywamy na Zarządach, a czasami nie zapraszacie na Zarząd
przedstawiciela opozycji, który jest członkiem Zarządu. Tak hermetycznie
zapakowaliście Zarząd, że my nie możemy domniemać, czy Państwo
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zajęliście się tą uchwałą, czy nie. Możemy domniemać po dyskusji na
komisjach. Państwo zajęliście stanowisko na komisjach, poszczególni
członkowie się zajmowali, opiniowali i w tym kontekście Rada Powiatu
uznała, że takie stanowisko jest. Oczywiście, że Państwo możecie w wyniku
takich machinacji formalno-prawnych zakładać takie pułapki, ale Rada
Powiatu to jest organ, który ma pracować, a nie grać w machiavellistyczne
gierki . I tu prosiłbym, jeśli Pan ma, Panie Starosto taką uwagę, to Zarząd jest
zobligowany brać udział w posiedzeniach komisji, to ta uwaga powinna być
wyartykułowana na posiedzeniach komisji. Jeśli Pan tego nie zrobił, to my
domniemamy, że takie stanowisko było.
Przewodnicząca Rady - chciałbym odnieść się do wypowiedzi Pana Starosty.
To co Pan mówi nie ma znaczenia, ponieważ wezwanie rozpoznaje Rada
Powiatu. Nie mniej jednak, chciałbym zapytać obecną na dzisiejszej sesji
Panią mecenas o wyrażenie swojego stanowiska.
Radca Prawny Dagmara Żmuda- Rzeczywiście, jeżeli chodzi o nasz Statut to
zgodnie z § 25 ust. 4 przewodniczący rady przekazuje projekty uchwał
właściwym komisjom i zarządowi Powiatu. Natomiast nie odniosę się do
tego, czy te uchwały zostały przekazane zarządowi, czy nie, i czy te uchwały
Zarząd opiniował, czy nie, bo nic na ten temat nie wiem i dlatego trudno mi
się do tego ustosunkować. Natomiast Państwo sami podejmujecie decyzje,
czy chcecie głosować nad taką uchwałą, czy nie. Jesteście organem
kolegialnym. Jeżeli te uchwały rzeczywiście nie były opiniowane w moim
przekonaniu jest to bark formalny. Natomiast to Zarząd musi się
wypowiedzieć, czy opiniował te uchwały, czy nie.
Radny Damian Sułkowski - pytanie do Radcy, a co w sytuacji gdy radny,
czy grupa radnych chce złożyć projekt uchwały. Bo z tego co powiedział Pan
Starosta to nie ma takiej możliwości. A przecież chyba nie na tym to polega.
Akurat zrodził mi się projekt w głowie, zgłaszam do porządku obrad, państwo
przyjmujecie, nie związany z budżetem, więc czy musi być zgoda Zarządu?
Z sali kilka głosów razem - …opinia …
Radny Damian Sułkowski – opinia, a jeśli ona jest negatywna?
Radca Prawny Dagmara Żmuda- to tylko opinia, ona nie jest dla Państwa
wiążąca…
Przewodnicząca Rady – i nie skutkuje to nieważnością… a co w sytuacji,
kiedy są przekazywane na ręce Zarządu uchwały i nie są opiniowane bo tak
jak Pan Sekretarz pamięta była już taka sytuacja dlatego też pozwolę sobie
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zakończyć i proszę o konsekwencje Panie Starosto. Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania:
Radna Magdalena Szymczuk- ja mam jeszcze pytanie. Czy to nie jest
przypadkiem tak, że jeżeli Rada Powiatu podejmuje uchwały to one powinny
być w jakiś sposób uzasadnione. Ja chciałabym uzyskać uzasadnienie,
dlaczego właśnie mnie Państwo dowołaliście ze stanowiska, bo tej pory nie
otrzymałam uzasadnienia, a jako osoba której to dotyczy chyba już dawno
powinnam je otrzymać.
Przewodnicząca Rady - czy życzy Pani sobie odczytania uzasadnienia do
niniejszej uchwały?
Rada Magdalena Szymczuk – ale ja mówiłam o uzasadnieniu do uchwały
o odwołaniu mnie ze stanowiska wiceprzewodniczącego …
Radny Robert Adach wtrącił - uzasadnienie do tej uchwały. Pani napisała
skargę na takie działanie i ..
Kilka osób mówi razem….
Przewodniczą Rady – przypominam, że padł wniosek o zakończenie dyskusji,
który został przegłosowany dlatego przystępujemy do głosowania w sprawie,
kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie … (Magdalena
Szymczuk w tym czasie wypowiadała jakieś słowa), Pani Magdaleno proszę
mi umożliwić kontynuować prowadzenie sesji, w sprawie podjęcia uchwały w
przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Rada Powiatu
Trzebnickiego nie uwzględnia wezwania Pani Magdaleny Szymczuk
do usunięcia naruszeń prawa oraz interesu prawnego Uchwałą Nr 2/8/2015
Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 8 kwietnia 2015 r. Kto z Państwa jest za:
Głosy:

-za
-przeciw
-wstrzymało się
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0

Uchwała Nr XIII/48/2015 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 25 czerwca
2015 roku w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie wezwania do usunięcia
naruszenia prawa, została podjęta.
Uchwała dołączona do protokołu.
Ad.8
Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie wezwania
do usunięcia naruszenia prawa. (dot. Mariusz Szkaradziński.)
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Przewodnicząca Rady - otwieram dyskusję.
Starosta Waldemar Wysocki – również ta uchwała nie ma opinii Zarządu, nie
została skierowana przez Panią Przewodniczącą na Zarząd Powiatu
Trzebnickiego.
Przewodnicząca Rady – Panie Starosto, a ja z uporem maniaka, stwierdzam,
że jest to bez znaczenia, bo to Rada decyduje i ustosunkuje się do wezwania
czy Pani Magdaleny Szymczuk, czy Pana Szkaradzińskiego ….
Radny Robert Adach – przypominam, że zgodnie z ustawą za pracę Biura
Rady odpowiada Starosta Trzebnicki. Projekty uchwał zawsze są przez Panią
Przewodniczącą składane do Biura Rady. Pan ma obowiązek zapoznać się z
pracą Biura Rady, tym bardziej, że mam taką informację, że skrupulatnie
odsłuchuje Pan wszelkie scenogramy, z każdego posiedzenia komisji
i wykorzystuje do różnych celów, chociaż nie wiem na ile ma Pan takie
kompetencje, żeby scenogramy słuchać. Tak, że ma Pan takie prawo, a wręcz
obowiązek, żeby z takimi projektami uchwał się zapoznać, a tylko Pan
odpowiada za pracę Biura Rady.
Radna Magdalena Szymczuk - Panie Adach, kompetencje do tego, żeby
odsłuchiwać scenogramy z posiedzenia komisji, czy sesji ma każdy prawo
i nie widzę powodu żeby to było tajne... również Pan może przyjść do Biura
Rady i zapoznać się ze wszystkimi materiałami …
Radny Robert Adach – oczywiście, że każdy ma prawo, ale musi się zgłosić
do Przewodniczącej Rady, która decyduje, musi zostać ślad po tym.
Przewodnicząca Rady udostępnia. Chodzi o to, żeby te materiały nie były
mataczone, manipulowane. Za to odpowiada Przewodnicząca Rady ... Pan się
uśmiecha... mogę oczywiście pokazać całą ekspertyzę eksperta, który
pokazał, że podczas głosowania na starostę został wymazany głos, pierwszy
raz w historii Polski wymazany głos przy nazwisku kandydata na Starostę.
Takie rzeczy miały miejsce u nas w Radzie Powiatu, tak, że proszę się nie
uśmiechać, bo to jest poważna sprawa, która może kosztować Powiat
kilkudziesięcioma milionami odszkodowań. Przypominam, Powiat Górowski
zapłacił 8 milionów odszkodowania za błędne wystawione pozwolenie
na budowę, właśnie takim podobnym aspekcie. Czyli, jeśli Pan Starosta
wydaje decyzje administracyjne, a nie ma do tego mandatu, to Powiat może
zapłacić kilkadziesiąt milionów złotych za to, że któryś z Państwa wziął
długopisem wymazał głos przy głosowaniu na starostę. Tak, że to nie są …,
to są poważne sprawy..
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Głos zabrał radny Damian Sułkowski i mówił coś na temat odsłuchania
materiałów i o protokołowaniu o scenogramach i korzystaniu z nich, jednak
protokołująca nie była w stanie zaprotokołować wypowiedzi, a nagranie jest
nieczytelne, gdyż w tym samym czasie radny Robert Adach wypowiada
jakieś słowa dot. swojej wypowiedzi i zagłusza wypowiedź radnego Damian
Sułkowskiego.
Członek Zarządu Daniel Buczak – chciałem się odnieść do wypowiedzi Pana
Robert Adacha. Prosiłbym, żeby nie ferować wyroków. Od tego są niezawisłe
sądy i niezawisły sąd uzna, czy doszło do złamania prawa i sfałszowania
głosownia. Pan feruje takie wyroki za wcześnie. Proszę się wstrzymać…
Radny Robert Adach wtrącił - ekspertyza wyraźnie mówi, że ktoś wymazał
głos…
Daniel Buczak - proszę Pana, od ferowania wyroków są niezawisłe sądy…
Robert Adach- ale ja nie o wyroku, o fakcie mówię, o fakcie...
Daniel Buczak - Pan feruje wyroki…
Robert Adach – ja stwierdzam fakt, że ekspertyza stwierdziła wymazanie
głosu. Fakt. A sąd zadecyduje, czy głosowanie jest ważne, czy nie jest
ważne…
Kilka osób mówi jednocześnie.
Radna Magdalena Szymczuk - właśnie chciałam podkreślić, że Pan Adach
jest nieuleczalnie chory na niesłuchanie ze zrozumieniem. Proszę Pana,
prosimy Pana, by Pan poczekał na wyrok prokuratury, sądu, a nie bez
przerwy zakłócał obrady naszej sesji. To jest nagminnie powtarzająca się
czynność, która burzy porządek ...
Robert Adach wtrącił - rozumiem, że się wstydzicie. Tak?
Magdalena Szymczuk - ….naszych spotkań .
Przewodnicząca Rady - odniosę się do wypowiedzi. Nie powinnam Panią
poprawiać, ale kultura osobista niestety… Wiem, że Pani się zna na drogach,
na pomiarach ale też na diagnozowaniu chorób. Z przykrością stwierdzam, że
jest to nie na miejscu.
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Radny Damian Sułkowski – prokuratura nie wydaje wyroków, to sąd wydaje
wyroki, a pan Adach mówi, że jest ewidentnie sfałszowany głos.
Radny Janusz Szydłowski - składam wniosek o zamknięcie dyskusji.
Przewodnicząca Rady – kto z Państwa jest za zamknięciem dyskusji, proszę
o podniesienie ręki:
Głosy:

-za
-przeciw
-wstrzymało się
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Wniosek przyjęty.
Przewodnicząca Rady – kto z Państwa jest za przyjęciem, uchwała w sprawie
podjęcia uchwały w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
Rada Powiatu Trzebnickiego nie uwzględnia wezwania Pana Mariusza
Szkaradzińskiego do usunięcia naruszeń prawa oraz interesu prawnego
Uchwałą Nr 1/8/2015 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 8 kwietnia 2015 r.,
przystępujemy do głosownia:
Głosy:

-za
-przeciw
-wstrzymało się
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Uchwała Nr XIII/49/2015 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 25 czerwca
2015 roku w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie wezwania do usunięcia
naruszenia prawa, została podjęta.
Uchwała dołączona do protokołu.
Ad.9
Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia uchwały o przekazaniu skargi Staroście
Powiatu Trzebnickiego.
Przewodnicząca Rady – otwieram dyskusję. Przypomnę, że komisje
opiniowały niniejszą uchwałę.
Dyskusji nie było
Przystąpiono do głosowania.
Głosy:

-za
-przeciw
-wstrzymało się

20
1
0
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Uchwała Nr XIII/50/2015 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 25 czerwca
2015 roku w sprawie podjęcia uchwały o przekazaniu skargi Staroście
Powiatu Trzebnickiego, została podjęta.
Uchwała dołączona do protokołu.
Ad.10
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Dobrosławy DzierzgowskiejHerman na Starostę Trzebnickiego.
Przewodnicząca Rady – otwieram dyskusję.
Radny Damian Sułkowski - Panie Starosto, pytanie z Komisji, czy
poinformuje nas Pan jakiej treści było wypowiedzenie stosunku pracy dla
Pani Herman? Jaki był powód rozwiązania umowy.
Starosta Waldemar Wysocki – tak proszę Pana, zapraszam Pana do kadr
i poinformuję…
Radny Robert Adach wtrącił – ale Rada pyta, Panie Starosto Rada pyta…
Starosta Waldemar Wysocki – proszę Państwa, ja skonsultuję się z Panią
prawnik, czy Pani Herman po pierwsze sobie życzy, a po drugie jest ustawa
o ochronie danych osobowych, czy można to udostępnić …
Radny Robert Adach wtrącił – ale Ona w tej skardze napisała …
Starosta Waldemar Wysocki – proszę Państwa ja skonsultuję to pytanie
z Panią mecenas i skonsultuję z Panią Herman i jeżeli będzie taka wola Pani
Herman i prawo nie będzie tego zabraniać wówczas upublicznimy treść
wypowiedzenia. Tyle mam do powiedzenia.
Radny Damian Sułkowski - Panie Starosto, Pan powiedział na Komisji… Czy
Pan proponuje przerwę w obradach i uzupełnienie tematu, czy ….
Starosta Waldemar Wysocki – Panie radny Sułkowski. Skarga dotyczy
zwolnienia z pracy. Wypowiedzenia. W związku z tym nie rada jest
kompetentna, aby w tej sprawie zabierać stanowisko, tylko sąd pracy. Tak jak
powiedziałem Panu na Komisji przedwczoraj, wczoraj, jest sąd pracy i Pani
powinna złożyć pozew do sądu pracy, a nie tutaj rozpatrywać ten wniosek, bo
Rada nie jest do tego kompetentna.
Radny Damian Sułkowski – z tego co usłyszałem na komisjach, to jest to
stanowisko powołane przez Radę i w tej chwili jest wakatem, a nie powinno
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tak być. Dlatego się pytam. Były pytania na komisjach, miał Pan czas
na przygotowanie odpowiedzi, na sesji Pan nadal nie odpowiada, w związku
z tym stawiam wniosek, aby uznać, w § 1 wpisać, uznaje się skargę za
zasadną.
Przewodnicząca Rady – chciałabym podkreślić, że takie stanowisko przyjęła
Komisja Budżetu, że skarga jest zasadna.
Starosta Waldemar Wysocki – proszę zapytać, jakie stanowisko przyjęła
Komisja Polityki Społecznej?
Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Janusz Szydłowski zgłosił stanowisko Komisji Polityki Społecznej jest takie, że skarga jest niezasadna.
Radny Robert Adach – szanowni Państwo. Przewodniczący Komisji Polityki
Społecznej nie zapoznał się z faktem, z którym zapoznała się Komisja
Finansów, a notabene Pani Dzierzgowska została zwolniona z urzędu ze
względu na likwidację etatu. Pan Starosta przyznał, że powody
wypowiedzenia były zgoła inne. Można odsłuchać oczywiście oświadczenia
Pana Starosty. Pan Starosta oświadczył, że zwolnił Panią Dzierzgowską m.in.
ze względu na utratę zaufania i różne inne przyczyny, czyli po pierwsze
mamy do czynienia z tym, że powód wypowiedzenia wpisany
w wypowiedzeniu jest inny, niż oświadczenie Starosty. To jest jeden powód
dlaczego należy uznać tą skargę za zasadną, bo rzeczywiście tak jak
powiedziałem, takie zachowanie jest na pograniczu prawa. I drugi powód to
jest taki, że stanowisko pełnomocnika ds. zdrowia zostało stworzone przez
Radę Powiatu przez zmianę Regulaminu i Rada Powiatu oddelegowała
pełnomocnikowi pewne kompetencje. W tym kontekście Starosta, jeśli chciał
zlikwidować to stanowisko pracy nie wchodząc w uprawnienia Rady Powiatu,
to powinien wpierw wystąpić do Rady Powiatu o zmianę Regulaminu
Organizacyjnego. Tego nie zrobił. Nie zrobił tego ani przed zwolnieniem, ani,
już mija 5 czy 6 miesięcy, po zwolnieniu. Tak naprawdę możemy
domniemać, że przyczyny zwolnienia były zgoła inne niż, bo były, tak jak
Starosta powiedział, nie zbieżne z tym, co napisał w wypowiedzeniu. W tym
kontekście, ze względu na to, że Starosta, po pierwsze po raz kolejny
zaingerował w uprawnienia Rady Powiatu, po raz kolejny w tym wypadku
złamał prawo, bo fikcyjnie zlikwidował miejsce pracy, którego nie
zlikwidował, bo ono dalej jest, to stanowisko dalej jest, ale w powodach
wypowiedzenia podał likwidację. Dlatego wnioskuje Komisja, o uznanie tej
skargi za zasadną.
Radny Janusz Szydłowski – skoro stanowisko nie zostało zlikwidowane. Cały
czas jest i stanowisko to może być obsadzone…
17

Kilka osób mówi jednocześnie
Janusz Szydłowski – i sąd pracy powinien wydać ….
Radny Daniel Buczak- istotne jest to, że w tej kwestii się coś zmieniło.
W pierwszej kolejności to, co się nie zmieniło. Więc można wypowiedzieć
umowę o pracę ze względu na zamiar likwidacji stanowiska pracy, a nie ze
względu na sam fakt jego likwidacji. Druga sprawa jest taka, że zmieniła się
ustawa w tym okresie i jest tak, że to nie rada powiatu podejmuje uchwałę
o zmianie regulaminu organizacyjnego ale kompetencje te zostały
przerzucone na Zarząd. W związku z tym uważam, że skarga jest niezasadna.
Przewodnicząca Rady - chciałbym nadmienić, że jako przewodnicząca
prosiłam o wyjaśnienia do Pana Starosty, formalnie na piśmie, jednak do dnia
dzisiejszego Pan Starosta nie ustosunkował się w odpowiedzi na piśmie. Jest
to opinia tylko Pani mecenas.
Starosta Waldemar Wysocki
czegoś nie rozumiem, Pani…

- Pani Przewodnicząca wszystkie Pani ….

Przewodnicząca Rady – nie otrzymałam odpowiedzi na piśmie…
Starosta Waldemar Wysocki – nie rozumiem Pani wypowiedzi i Pani
zachowania przed momentem … gdyż na wszystkie interpelacje …
Przewodnicząca Rady - ale to nie była interpelacja ….
Starosta Waldemar Wysocki - ….gdyż na wszystkie interpelacje i zapytania
zostały udzielone odpowiedzi ... ja tego nie rozumiem, ale zostawiam to bez
komentarza …
Przewodnicząca Rady - z uwagi na to, że w Starostwie jest wyodrębniona
komórka, której zadaniem jest obsługiwanie radnych. Zapytam, Panią Barbarę
czy w odpowiedzi na moje pytanie Pan Starosta się ustosunkował się,
na piśmie.
Barbara Czternastek - Pani Przewodnicząca po otrzymaniu skargi, skierowała
pytanie zarówno do radcy jak i zapytała Pana Starostę, o ustosunkowanie się.
Przewodnicząca Rady - i Pan mecenas się ustosunkował …
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Starosta Waldemar Wysocki – Pan mecenas w moim imieniu ustosunkował
się do skargi. Pani Przewodnicząca Rady, ja rozmawiałem z Panem
mecenasem na ten temat, dostała Pani obszerne pismo i nie rozumiem co
Pani mówi …
Przewodnicząca Rady – proszę zrozumieć, że jest to opinia prawna Pana
mecenasa, a ja chciałam znać Pana stanowisko w tej sprawie …
Starosta Waldemar Wysocki - moje stanowisko jest dokładnie takie samo jak
stanowisko radcy prawnego ..
Przewodnicząca Rady - teraz, to wiem …
Starosta Waldemar Wysocki - odnoszę się do Pana Adacha. Panie radny
Adach. Pan doskonale wiedział, że to stanowisko pełnomocnika ds. służby
zdrowia jest to stanowisko fikcyjne, w pewnym momencie zrobił Pan to po
to, żeby utworzyć stanowisko pracy. O tym Pan wie, o tym Pan nie mówi.
Panie radny Adach, Pan na Komisji nazwał mnie przestępcą,….
Robert Adach wtrącił – ma Pan scenogram, ma Pan scenogram?
Starosta Waldemar Wysocki - nazwał mnie przestępcą, proszę mi nie
przeszkadzać, nazwał mnie przestępcą, proszę Pana, że jestem przestępcą.
Może Pan zwrócić się do Biura Rady, tam jest scenogrm, tam jest protokół,
odsłucha sobie Pan, będzie Pan miał wyciąg z protokołu. Szanowni Państwo
zmieni się regulamin i w zamiarze jest likwidacja tego stanowiska bo ono
w zupełności jest niepotrzebne i wszyscy doskonale o tym wiemy i więcej
w tej kwestii nie mam nic do powiedzenia.
Radny Robert Adach- odniosłem się do tego, że przyczyny wypowiedzenia
spisane przez Pana były zgoła inne, niż to co Pan później powiedział, bo
w przyczynach Pan napisał likwidację etatu, a nam na komisji powiedział
Pan, że zwolnił Pan Panią Dzierzgowską ze względu …
Starosta Waldemar Wysocki wtrącił – jest zamiar likwidacji, proszę nie…
Rady Robert Adach - ale ja mówię o dwóch rzeczach i w tym kontekście
zgodnie z kodeksem pracy, to może mieć znamiona przestępstwa. Nie można
ludziom wpisywać w wypowiedzeniach innych powodów niż były realne
i rzeczywiste. Pan się do tego przyznał i nie powiedziałem o Panu, że jest Pan
przestępcą, tylko powiedziałem, że takie działanie może mieć znamiona
przestępstwa, tak to dokładnie ująłem i to oczywiście podtrzymuję. Dlatego,
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że nie można sobie co innego wpisywać ludziom, a co innego mówić
na Komisji.
Radna Magdalena Szymczuk – wnoszę wniosek formalny o zakończenie
dyskusji. Natomiast chciałabym powiedzieć, że znamiona przestępstwa to
Panie Adach rozstrzyga sąd, a nie Rada Powiatu, bądź komisja. Znamiona
przestępstwa, Pan tutaj jest specjalistą od znamion przestępstwa…
Radny Robert Adach wtrącił- nie sąd tylko prokuratura…
Radna Magdalena Szymczuk – prokuratura, Pan tutaj jest specjalistą …
Radny Robert Adach
podrabiania głosów …

wtrącił – ale Państwo jesteście specjalistami od

Radna Magdalena Szymczuk – proszę Pana, proszę mi nie przeszkadzać.
Natomiast wydaje mi się, że Starosta jest osobą kompetentną do zatrudniania
bądź zwalniania osób w Starostwie, jeśli się mylę to proszę mnie poprawić
i On bierze odpowiedzialność za swoje czyny jak również sąd pracy jest
organem właściwym do składana skargi przez pracownika. Jestem
kadrowcem i myślę, że moje myślenie jest słuszne i proszę nie siać tutaj
demagogii.
Z sali - wniosek formalny … wniosek formalny …
Przewodnicząca Rady – kto jest za zakończeniem dyskusji:
Głosy:

-za
-przeciw
-wstrzymało się
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Wniosek przyjęty.
Przewodnicząca Rady – przystępujemy do głosownia nad uchwałą w sprawie
rozpatrzenia skargi Pani Dobrosławy Dzierzgowskiej-Herman na Starostę
Trzebnickiego, ze słowem…, że skargę uznaje się za zasadną bądź
niezasadną. Szanowni Państwo proponuję, że w § 1 skargę Pani Dobrosławy
Dzierzgowskiej-Herman na Starostę Trzebnickiego uznaje się za zasadną.
Przystąpiono do głosowania:
Głosy:
-za
11
-przeciw
10
-wstrzymało się
0
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Uchwała Nr XIII/51/2015 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 25 czerwca
2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Dobrosławy DzierzgowskiejHerman na Starostę Trzebnickiego, została podjęta.
Uchwała dołączona do protokołu.
Przewodnicząca Rady - Szanowni Państwo, proszę o cierpliwość odczytam
Państwu uzasadnienie do uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Dobrosławy
Dzierzgowskiej-Herman na Starostę Trzebnickiego: Pani Dobrosława
Dzierzgowska-Herman złożyła skargę z dnia 10.04.2015 r. na Starostę
Trzebnickiego (wpłynęła dnia 21.04.2015 r.)
Skarżąca zarzuca, że Starosta Trzebnicki zwolnił ją bezprawnie .
Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Powiatu, która skargę rozpatrywała
i przygotowywała, wprawdzie ustnie, projekt uchwały zapoznała się ze
skargą złożoną przez Panią Dobrosławę Dzierzgowską-Herman, opinią
mecenasa radcy prawnego Starostwa Powiatu Trzebnickiego, opiniami
złożonymi na posiedzeniu Komisji i na podstawie powyższego Komisja
stwierdziła, że skarga jest zasadna. W związku z tym Komisja wnioskowała
i taka była propozycja, o uzansie skargi za zasadną.
Po uwadze przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Pana Janusza
Szydłowskiego, Przewodnicząca Rady dodała - Komisja Polityki Społecznej
uznała, że skarga jest nie zasadna. Dziękuję bardzo.
Ad.11
Podjecie uchwały w sprawie wystąpienia Powiatu Trzebnickiego ze
Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy.
Przewodnicząca Rady – otwieram dyskusję.
Radna Magdalena Szymczuk – rozumiem, że ta skarga, którą Pani przeczytała
będzie uzupełniona i w takiej formie zostanie to przyjęte. Jedną uchwałę
Starosta dostanie …
Przewodnicząca Rady - tak, jak najbardziej..
Szum, hałas .
Przewodnicząca Rady - szanowni Państwo chciałbym przypomnieć, że to
przewodniczący komisji rozpatruje skargi i przekazuje, stąd …
Radny Damian Sułkowski
- Pani Przewodnicząca głosowaliśmy, z
wpisaniem słów za niezgodne, że skarga jest zasadna. Natomiast nie
głosowaliśmy uzasadnienia do tej uchwały. Ja proponuję, żeby przegłosować
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całą uchwałę z tym uzasadnieniem, jednakże skreślić w tym uzasadnieniu
informację ….
Z sali – szum … głosowaliśmy, już jest przegłosowana …
Damian Sulkowski – ….dopisać informację ….
Na sali szum kilka osób wypowiada słowa…
Przewodnicząca Rady – ale to było powiedziane, to nie ma znaczenia….
Robert Adach - stanowisko komisji ja przedstawiłem werbalnie, tak że…
Hałas.
Przewodnicząca Rady – przystępujemy do uchwały w sprawie wystąpienia
Powiatu Trzebnickiego ze Stowarzyszenia Gmin Turystycznych i Doliny
Baryczy, otwieram dyskusję. Z uwagi na to, że na dzisiejszej sesji gości
prezes Stowarzyszenia , który chciałby zabrać głos. Zapraszam i oddaję głos.
Prezes Stowarzyszenia, Burmistrz Żmigrodu Pan Robert Lewandowski –
dziękuję bardzo. Szanowni Państwo ja chciałbym się odnieść do argumentów,
dlaczego taki projekt uchwały został skierowany na sesję, bo nie znam takich
argumentów, a ze swojej strony odniosę się do postawionych zarzutów. Mam
nadzieję, że usłyszę coś konkretnego i merytorycznego.
Wicestarosta Jerzy Trela – zdaniem Zarządu Powiatu Trzebnickiego, przez
ostatnie lata Powiat nie był reprezentowany we władzach Stowarzyszenia.
Przeanalizowaliśmy budżet tego Stowarzyszenie, gdzie ponad 50% to są
płace. Duży wpływ do budżetu to są składki. Co do festiwalu, to kiedyś
festiwal organizowany był społecznie, nie było osób etatowych i było bardzo
dobrze, być może lepiej niż jest teraz. Chcieliśmy się spotkać z Zarządem
Stowarzyszenia, wysłaliśmy przynajmniej dwukrotnie pismo. Raz nie
mogliśmy się spotkać, tu przyznaję razem byliśmy w Miliczu na jednym
spotkaniu. Natomiast inne spotkania czekaliśmy, bo chcieliśmy wyjaśnić
sobie jak funkcjonuje Stowarzyszenie, jakie korzyści i jakie będą efekty.
Niestety nikt się z nami nie spotkał i stąd ta decyzja o wystąpieniu
Prezes Stowarzyszenia, Burmistrz Żmigrodu Pan Robert Lewandowski –
rozpocznę od informacji o Stowarzyszeniu. Stowarzyszenie powstało w 2000
roku, było to Stowarzyszenie Gmin Turystycznych i powstało na terenie
naszego Powiatu. Następnie doszło do połączenia Stowarzyszenia z terenu
Powiatu Trzebnickiego i Stowarzyszenia Gmin Doliny Baryczy. Władzom
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Powiatu przyświecał jeden cel, żeby powstał duży organizm, który będzie się
zajmował promocją turystyki, sportem, promocją tego subregionu. W efekcie
tego, obecnie Stowarzyszenie tworzy 14 samorządów w tym 3 samorządy
powiatowe i 11 gminnych. Doszedł bowiem Powiat Górowski. Przypomnę, że
siedziba wcześniej była w Trzebnicy, ale ze względów lokalowych obecnie
siedziba jest Żmigrodzie. Jest to też taki geograficzny środek regionu, który
odpowiada członkom Stowarzyszenia. Stowarzyszenie realizuje zadania
natury promocyjnej, również zajmuje się organizacją Festiwalu Muzyki
Organowej i Kameralnej. I co do obsługi festiwalu było to społecznie, ale to
jest olbrzymie przedsięwzięcie i wymaga po pierwsze finansowania, a
kosztuje rocznie ponad 100 tys zł. Na środki składają się samorządy ale
otrzymywana jest dotacja, głównie z budżetu województwa, kilkadziesiąt tys.
zł. Ale jest to tylko jedna część jeśli chodzi o działanie Stowarzyszenia.
W ostatnich dwóch latach Stowarzyszenie zrealizowało różne inicjatywy, nie
mówię o wydatkach natury płace czy koszty stałe, zrealizowało projekty na
kwotę o wartości ponad 300 tys. zł., chyba 315, w tym uzyskaliśmy dotację
na kwotę 170 tys. zł. Realizujemy zadnia wspólnie, bo z reguły tak
realizowane zadania są tańsze. Poza tym przyświecał tu też taki argument, że
tego rodzaju organ może też zorganizować większe środki, mówię tu o
środkach z budżetu unijnego, gdzie jak wszyscy wiemy były preferowane
inicjatywy wspólne. Działania organów Stowarzyszenia są społeczne i ja jako
prezes i cały zarząd, a zarząd tworzą szefowie organów wykonawczych. Nie
zgodzę się z tym co powiedział Pan Wicestarosta, że Powiat nie był
reprezentowany, bo Powiat zawsze był reprezentowany, bo Starosta był z
urzędu członkiem zarządu i Zarząd druga osoba była delegowana przez Radę
Powiatu. I na koniec kwestia spotkań. Zacznę chronologicznie. 13 kwietnia
otrzymaliśmy pismo zapraszające na Zarząd Powiatu na dzień 14 kwietnia,
czyli dzień przez zarządem, a ja niestety miałem służbowy wyjazd.
Powiadomiłem pismem przewodniczącego zarządu i w piśmie zaznaczyłem,
że proszę o przełożenie tematyki związanej ze Stowarzyszeniem na inny,
dogodny dla obu stron termin. A co się zadziało dalej, no podobny numer, bo
22 kwietnia otrzymałem pismo zapraszające na 23 kwietnia i też niestety
miałem już inne spotkanie i nie mogłem tego przełożyć. Więc było tak, żeby
w dogodnym dla obu stron zostało ustalone spotkanie. Po czym telefonicznie
uzgodniliśmy termin spotkania, ale wtedy obie strony nie mogły się spotkać,
ponieważ przedłużyło się spotkanie w Miliczu, o czym mówił Pan
Wicestarosta, a było to też dzień w którym Pan Starosta Wysocki miał
pogrzeb teścia. Po tym ostatnim fakcie nie było już żadnej propozycji, czyli
nie może być przekazywana informacja, że ja, czy zarząd Stowarzyszenia
unikamy spotkania. Dlatego nie widzę podstaw do wyjścia ze Stowarzyszenia
ale oczywiście radni podejmą decyzję. A o to, żeby Stowarzyszenie działało
dobrze musi się starać zarząd Stowarzyszenia. Stowarzyszenie po połączeniu
jest dużym dobrym organem, który może dużo zdziałać dla dobra
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mieszkańców kilku powiatów. Dlatego prosiłbym, aby uchwała została
odrzucona.
Wiceprzewodniczący Rady Łukasz Budas – Panie Burmistrzu ja prowadzę
prywatną firmę i ładnie Pan tutaj powiedział, ale ja jako specjalista od wielu
rzeczy, od budżetu, bo to mnie najbardziej interesuje… dziwi mnie fakt, że
nawet na Biura Rady nie przyszło, nie mówię o Zarządzie, bo tak jak Pan
powiedział Zarząd Pana potraktował …. Ja widziałem pewne dokumenty,
które nie wiem, czy dzisiaj są prawdziwe, czy nie są prawdziwe. Pan nie
przyniósł dokumentów, gdzie pochodne, 50% to są pensje pracownicze ,
dwóch pracowników i każdy z nich, wychodzi że zarabia ponad 3 tysiące do
tego jeśli się nie mylę, dochodzi księgowa … ja nie mam, ja mógłbym
rozmawiać gdybym miał przed sobą sprawozdanie, które Pan składa, co
zrobili. Bo dla mnie to co robi to Stowarzyszenie powinna robić jedna osoba,
bo wychodzi, że nie ma produktywności, czy czegokolwiek, dla mnie to
marnowanie naszych, mieszkańców pieniędzy. Ja będę się upierał, bo ładne
słowa to ja znam, ale cyfry mówią za siebie. Jeżeli Pan powiedział, że
pozyskano 170 tys, to pytanie w ostatnim roku, czy przez 2 czy 3 lata?
Dokumentację posiada burmistrz. Dla mnie 2 etaty w takim Stowarzyszeniu,
człowiek, który ulotki drukuje, dla mnie to jest marnowanie pieniędzy. W
normalnej, prywatnej firmie było by to niedopuszczalne, by tak marnować
pieniądze.
Radny Damian Sułkowski - proszę Państwa z tego co usłyszałem od Panów
Starostów, od Pana radnego, to w żaden sposób nie podważacie sensu
istnienia Stowarzyszenia, podważacie tylko sposób działania. Więc uważam,
że trzeba usiąść do stołu i porozmawiać, być może zmienić zasady działania,
a nie od razu występować, to nie jest rozwiązanie. Proponuję, by uchwałę
odrzucić, a usiąść w najbliższym czasie i porozmawiać. Przypominam , że jest
to Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny
Baryczy, więc sama nazwa już promuje nasz region.
Członek Zarządu Jan Hurkot – Jeżeli byśmy zastosowali tą uwagę, którą
radny Łukasz demonstruje, to powinniśmy pojechać do sejmu, senatu, rady,
bo w Starostwie 1 człowiek wystarczy do pracy, a nie cały Zarząd i gdybyśmy
podeszli takimi kategoriami nasz kraj byłby daleko dalej. Ale niestety
stosujemy rozdawnictwo wszędzie, szczególnie w samorządach dlatego
myślę, że nie ma co tego hamować, stosujmy to dalej.
Wiceprezes Stowarzyszenia Burmistrz Milicza Pan Piotr Lech – na początek
chce zaznaczyć, że te funkcje w zarządzie sprawujemy społecznie. Wśród
wielu uchwał, które podejmują rady gmin i rady powiatu są też takie, które
nie mają bezpośredniego przełożenia na efekty pracy samorządu, ale które
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paradoksalnie odnoszą się także to efektu inwestycyjnego. Dzisiaj Państwo
rozpatrujecie uchwałę, która ma charakter inwestycyjny, bo może być
inwestycją w kapitał ludzki i także w kształtowanie postaw społecznie
uznanych, takich jak zdolność do współpracy, takich jak empatia, takich jak
współdziałanie. Ta obecna perspektywa unijna mówi bardzo wyraźnie, że
tego typu projekty będą preferowane i jakiego typu priorytety będą brane.
Rozważycie Państwo, dzisiaj podejmiecie decyzję, czy ok. 20 tys zł rocznie
jest warte tego, żeby dezintegrować zamiast integrować, żeby współpracować
czy iść samodzielnie. Tylko proszę, żebyście Państwo zważyli, czy chcąc
kupić w cudzysłowie te 20 tys kupując samodzielność, nie kupicie sobie
Państwo samotności. Ja przemawiam w imieniu gminy, która przez 4 lata
podążała drogą samotności. Nie przypadkowo Gmina Milicz była autsajderem
w zakresie pozyskania środków unijnych. Możemy zrobić coś razem, oprócz
festiwalu, działalności kulturalnych, możemy też iść osobno, możemy zrobić
coś dobrego i możemy się podzielić. Wybór oczywiście należy do Państwa.
Dzisiaj Panie Starosto jest walne zgromadzenie i w imieniu zarządu
zapraszam. Jako członek zarządu jestem do dyspozycji, w kwestii
informowania, przekazywania, ja jestem otwarty, zarząd też. Zapraszam w
imieniu tego zarządu i prezesa do współpracy i do integrowania się, bo to jest
warte samo w sobie.
Starosta Waldemar Wysocki – proszę o 5 minutową przerwę.
Przegłosowano:
Głosy:

-za
-przeciw
-wstrzymało się
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Przerwa od godz. 9.35 do godz. 9.45.
Po przerwie Przewodnicząca Rady wznawiam obrady, stwierdzam obecność
21 radnych. Kontynuujemy dyskusję w sprawie wystąpienia Powiatu
Trzebnickiego ze Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich
i Doliny Baryczy.
Prezes Stowarzyszenia, Burmistrz Żmigrodu Pan Robert Lewandowski – chcę
odpowiedzieć na pytanie radnego Budasa, żeby nie pozostawały błędne, czy
nieprawdziwe informacje, szczególnie co do wynagradzania dwóch osób,
które pracują w Stowarzyszeniu. Różne tutaj padały kwoty. Po pierwsze
roczny budżet Stowarzyszenia to jest ok. 300 tys zł. z tego na płace
z narzutami rocznie wydawana jest kwota ok. 90 tys., bez narzutów na te
2 osoby 71.700 zł, co przekładając na wynagrodzenie netto miesięczne,
25

obydwie te osoby zarabiają po 1.950 zł., a nie jakieś 3 tys. Oczywiście 2.700
brutto. Czyli, nie są to wynagrodzenia duże. Oczywiście jestem gotowy na
dyskusję co do funkcjonowania Stowarzyszenia. Ponawiam zaproszenie,
które przed chwilą Pan Piotr Lech wystosował. Dzisiaj o 11.00 w Żmigrodzie
jest walne Stowarzyszenia. Zapraszam Pana Starostę i drugą osobę, która jest
wydelegowana od paru lat. Dziękuję bardzo.
Radna Magdalena Szymczuk – Pani Przewodnicząca, wydaje mi się, że
podjęcie tej uchwały w sprawie wystąpienia Powiatu Trzebnickiego ze
Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy
pojawia się po raz trzeci na naszej sesji. Państwo też w protokole, który
przyjmowaliśmy, też tą sprawę się zajmowali. Więc zastanawiam się, jeśli
Stowarzyszeniu zależy, żeby Powiat wspierał Stowarzyszenie, to dlaczego
do tej pory nie dostaliśmy żadnych materiałów z tym związanych, dlaczego
Państwo nie wystąpili też z inicjatywą do samych radnych, do Biura Rady
wysłać. Zakładam, że to jest dość oczywiste, że jeżeli ktoś chce, żeby coś nie
nastąpiło, to należy radnych przekonać, że ma się słuszność w temacie.
Wicestarosta Jerzy Trela- cieszę się, że mogliśmy sie spotkać z władzami
Stowarzyszenia, którzy zaproponowali nam światełko współpracy.
W związku z tym co powiedział Pan Burmistrz Piotr Lech, że są plany na
przyszłość, my prosimy żeby przesłać nam plany działalności Stowarzyszenia
na następne 3 lata i Zarząd wspólnie z dwoma klubami podjął decyzję
o wycofaniu tej uchwały z porządku dzisiejszej sesji. Składamy taki wniosek.
Przewodnicząca Rady – zanim przystąpimy do głosowania Pan Prezes
chciałby zabrać głos.
Prezes Stowarzyszenia, Burmistrz Żmigrodu Pan Robert Lewandowski - o ile
przypominam sobie to poprzednie sesje miały bardzo burzliwy charakter i nie
dochodziło do głosownia w tym temacie, bo albo były przerwane albo
na jednej sesji czekałem tutaj 6 godzin, żeby się dopchać. Dzisiaj jest
pierwszy raz możliwość, żeby przekazać podyskutować na ten temat, Pani
radna. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie dokumentów to te dokumenty są
u Państwa, bo Państwo jesteście członkiem Stowarzyszenia i u nas są takie
same dokumenty w biurze jak i u każdego członka Stowarzyszenia, w którym
mam nadzieję dalej będzie Powiat Trzebnicki.
Przewodnicząca Rady - padł wniosek formalny proponuję przegłosować, kto
z Państwa jest za tym, żeby wycofać z dzisiejszych obrad niniejszą uchwałę.
Przegłosowano:

26

Głosy:

-za
-przeciw
-wstrzymało się

11
0
8

Uchwała został wycofana z porządku obrad.
Ad.12
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu dotyczącego
rozwoju pieczy zastępczej.
Przewodnicząca Rady - komisje zapoznały się, zaopiniowały projekt
uchwały. Otwieram dyskusję.
Nie było.
Przystąpiono do głosowania.
Głosy:

-za
-przeciw
-wstrzymało się
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0
0

Uchwała Nr XIII/52/2015 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 25 czerwca
2015 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu dotyczącego rozwoju
pieczy zastępczej, została podjęta.
Uchwała dołączona do protokołu.
Przewodnicząca Rady - przystępujemy do punktu 12 Interpelacje i zapytania
radnych.
W tym miejscu Członek Zarządu Sławomir Błażewski poprosił, by oddać głos
Dyrektorowi TechniSatu, ponieważ dyrektor ma pilne sprawy do załatwienia,
a później przystąpić do procedowania punktu Interpelacje i zapytania radnych
Przewodnicząca Rady - to jest wniosek formalny, kto jest za tym by teraz
wystąpił dyrektor TechniSatu?
W głosowaniu, wniosek przyjęty jednogłośnie.
Ad.15
Wystąpienie dyrektora TechniSatu
Pana Jerzego Piotrowicza –
przedstawienie zakładu.
(TechniSat Digital Sp. z o.o. ul. Poznańska 2 Siemianice; 55-120 Oborniki
Śląskie.)
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Przewodnicząca Rady oddała głos Panu Jerzemu Piotrowiczowi, który
w
pierwszej kolejności podziękował za umożliwienie wystąpienia.
Przedstawił krótko historię zakładu, który powstał w roku 2005. Zaczynali od
4 osób do czasów obecnych, gdy pracuje ponad tysiąc osób. Następnie
powiedział, że prosił o wystąpienie na sesji, ponieważ chce, aby radnym
zwrócić uwagę na zjawisko, które zakład bardzo odczuwa tj. jest brak rąk do
pracy. Zakład otrzymuje coraz to nowe zlecenia, a są podwykonawcą dla
firmy samochodowej Volkswagen, dla firmy Panasonic oraz produkują
urządzenia dla telekomunikacji. Zwrócił się do radnych z prośbą o pomoc
i o reklamowanie zakładu w zakresie, w kwestii zatrudnienia nowych
pracowników, bo okazuje się, że w samej Trzebnicy jak i sporej części
Powiatu ludzie o firmie TechSat nic nie wiedzą. Obecnie chcą zatrudnić pond
100 osób. Każdy może pracować, kto ma dobry wzrok - okulary nie
przeszkadzają - i sprawność manualna. Bardzo chętnie zatrudnią osoby
niepełnosprawne. Nie ma wymagań co do wykształcenia, bo pracownicy
przez trzy miesiące okresu próbnego, są szkoleni. Mówił, że TechniSat
zatrudnia pracowników na umowę o pracę. Jest to praca trzy zmianowa.
Obecnie ruszają bezpłatne dowozy pracowników do zakładu pracy. Zaprosił
radnych na wycieczkę do TechSatu, aby mieli możliwość zapoznania się
z zakładem.
Po wystąpieniu dyrektora miała miejsce dyskusja, podczas której radni pytali
o szczegóły. Głos zabierał też dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy (PUP),
który wyjaśniał, że PUP cały czas współpracuje z TechniSatem, zarówno
wtedy, gdy zakład zwalniał grupowo pracowników jak i teraz gdy zakład chce
zatrudnić nowych pracowników.
Ustalono, że istnieje możliwość ponownego zaproszenia Pana Jerzego
Piotrowicza na posiedzenie Komisji.
Pan Jerzy Piotrowicz opuścił saklę narad.

Ad.13
Interpelacje i zapytania radnych.
Radna Marzanna Jurzysta-Ziętek – wczoraj dostałam pismo od Zarządu.
Dziękuję. Nie jest to odpowiedź na wszystkie moje wnioski. Czy otrzymam?
I jeszcze jedno, 23 czerwca złożyłam kolejny wniosek odnośnie wykoszenia
rowów.
Starosta Waldemar Wysocki - tak wiemy, wpłynął, otrzyma Pani odpowiedź.
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Członek Zarządu Daniel Buczak zapytał Przewodniczącą Rady jak planuje
pracę rady w okresie wakacyjnym.
Przewodnicząca Rady – chciałbym o tym powiedzieć, ale we wnioskach
i oświadczeniach radnych. Czy teraz Pan sobie życzy?
Daniel Buczak – poczekam.
Radny Damian Sułkowski - mija pół roku prac, prosiłbym o przygotowanie
takiego sprawozdania z prac Zarządu Dróg Powiatowych, ile jest środków
na bieżące utrzymanie dróg, na co są te pieniądze wydawane, w których
gminach.
Sekretarz Powiatu Robert Borczyk – będą m. in. w odpowiedzi na zapytania.
Radny Paweł Oleś – w imieniu sołectwa Laskowo i w imieniu własnym
chciałbym złożyć na ręce Wicestarosty Pana Jerzego Treli podziękowania za
poważne podejście do problemów jakie zgłaszali mieszkańcy za
pośrednictwem mojej osoby. Życzyłbym sobie, aby kolejne sprawy tak były
załatwiane nie tylko przez Wicestarostę ale też przez większość Zarządu.
Dziękuję.
Więcej głosów w tym punkcie nie było.
Ad 14
Wnioski i oświadczenia radnych.
Radny Robert
Adach
- w imieniu większości radnych Powiatu
Trzebnickiego, w imieniu 11 radnych, chciałem złożyć wniosek o odwołanie
Starosty Trzebnickiego Waldemara Wysockiego. Po konsultacjach
z większością radnych Powiatu uznaliśmy, że ze względu na utratę poparcia
większości w Radzie Powiatu Trzebnickiego, stracił możliwość efektywnego
zarządzania Powiatem, co godzi w mieszkańców Powiatu ale też w zadania
statutowe Powiatu. Tak jak widzimy na tej sesji, na wcześniejszych, Zarząd
nie ma większości, żeby przegłosowywać uchwały, które poddaje pod
glosowanie Rady. W sposób oczywisty Zarząd powinien podjąć kroki do
pozyskania większości poprzez zmianę choćby zarządu, bo w innym
przypadku jest to przez nas odbierane jako tak próba dryfowania poprzez
branie pieniędzy. Zarząd jest do tego, żeby podejmować decyzje, żeby
budować Powiat, a nie żeby go zbijać. Także niepokojącym dla nas był fakt
ujawnienia okoliczności związanej z przekazaniem największego,
najcenniejszego majątku Powiatu Trzebnickiego tj. gruntu na ul. Piwnicznej.
Abstrahując od tego, że źle się dzieje kiedy gospodarz mający problemy
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finansowe pozbywa się skarbów rodowych i to jeszcze za darmo. To jest złe
działanie. Ale tutaj wystąpiły okoliczności naganne i skandaliczne
w kontekście takim, że jeden z członków Zarządu w ogóle nie był
informowany, chociaż prosił o to, żeby go informować. Mało tego, został
zapewniony, że do czasu przedyskutowania tego faktu z radnymi i z zarządem
ten akt notarialny nie zostanie podpisany. Mimo tego oświadczenia Pana
Starosty, w trybie natychmiastowym i pilnym ta działka została przekazana
burmistrzowi Markowi Długozimie, co nas w jakimś sensie boli, bo też
kompetencją Rady Powiatu, a też w całości Zarządu jest to, żeby mieć wpływ
na gospodarowanie mieniem . Także dla nas jest bardzo istotne, że niestety
Zarząd nie prowadzi dialogu z radnymi. Mieliśmy cały festiwal nie
zwoływania sesji nadzwyczajnych, zabierania radnym kompetencji
w kontekście dogadywania się, co się dzieje w Powiecie Trzebnickim, jakie
plany ma Zarząd Powiatu. To niedobrze wróży w kontekście rozwoju
Powiatu. Ważna jest dla nas jeszcze jedna istotna kwestia, o której już
mówiłem. Jeśli ekspert prokuratury stwierdził, że głos został przerobiony,
a Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdzi, że Zarząd, czy Starosta został
powołany niezgodnie z prawem, to Państwo podejmujecie decyzje, które
mogą zostać uchylane przez strony różnych konfliktów i w tym kontekście, ze
względu na bezpieczeństwo finansowe Powiatu, bezpieczniej będzie odwołać
Zarząd i powołać go na nowo, żeby w wyniku tego matactwa i tego
przerobienia, które się dokonało w niewiadomych okolicznościach, nie było
tak, że za trzy cztery lata Powiat, podobnie jak Powiat Górowski zapłaci
dziewięć milionów, czy trzydzieści milionów odszkodowania. To są ważne
sprawy dlatego bardzo proszę Panią mecenas o ekspertyzę prawną na temat
potencjalnego zagrożenia finansowego dla Powiatu Trzebnickiego
wynikającego z przerobienia głosu polegającego na wymazaniu krzyżyka
przy nazwisku Robert Adach. Tak dokładnie brzmi ekspertyza i jak to się ma
do instrukcji, która na głosie brzmiała, że postawienie dwóch znaków X przy
dwóch kandydatach powoduje głos nieważny. Bo oczywiście Nadzór Prawny
Wojewody zgłosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z takim
wnioskiem o uchylenie tej uchwały. Bo rzeczywiście, to co się zdarzyło było
niepojęte i w tym kontekście, stojąc na straży dbałości o finanse Powiatu,
mówię tutaj w kontekście potencjalnych odszkodowań wynikających
z uchylania uchwał poprzez strony, stoję na stanowisku Panie Starosto, że
powinien Pan się jeszcze raz powołać, ze względu na to, że Pana powołanie
ma olbrzymią wadę prawną, która może skutkować dużymi stratami dla
Powiatu Trzebnickiego. Składam ten wniosek na ręce Przewodniczącej
z jedenastoma podpisami radnych. Przypominam, że to jest większość Rady
Powiatu, Panie Starosto. Większość Rady Powiatu podpisało się pod
wnioskiem o odwołanie pana. Mam nadzieję, że będzie Pan człowiekiem
honoru i wyniku tych naszych uwag, schyli się Pan nad tym problemem
i podejmie właściwą decyzję.
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Radny Rober Adach wręczył wniosek Przewodniczącej. (Dołączony do
protokołu)
Starosta Waldemar Wysocki – odniosę się do wypowiedzi radnego Roberta
Adacha. Za czasów jego rządzenia przez 8 lat w Powiece Trzebnickim,
zadłużył Powiat na 28 milionów. Doprowadził Szpital do stanu
katastrofalnego, gdzie Szpital na dzień dzisiejszy zadłużony jest na 30
milionów długu i w tej strukturze, w której obecnie działa, nie może dalej
działać, gdyż szpital przynosi miesięcznie 600 tys straty. Proszę posłuchać
dalej. Pan Robert Adach w momencie kiedy był Starostą oddał za darmo,
podobnie jak ja, bo on mi tu zarzuca działkę przy ulicy Milickiej, ten budynek
obok, który jest szkołą muzyczną, został przekazany dla gminy Trzebnica
oraz obok budynek szkoły podstawowej Nr 2 . Proszę Państwa, jeżeli byśmy
szli tokiem myślenia Pana Roberta Adacha, należało by sprzedać i hotel
wybudować. Za moimi placami są studnie głębinowe, które zaopatrują basen
trzebnicki w wodę, Pan Robert Adach również przekazał to Gminie
Trzebnica. W lasku bukowym są tzw. wody termalne, które za 5 10 lat mogą
się okazać czymś wielkim, wielkim majątkiem, zostały przekazane również
dla Gminy Trzebnica. Ja zaprzestanę na tym, a za chwilę poproszę naczelnika
wydziału nieruchomości, aby przedstawił kolejne wszystkie rzeczy, które za
Roberta Adacha nie tylko Gminie Trzebnica ale innym gminom zostały
przekazane. Tak, że jest to nieuczciwe proszę Pana to co Pan mówi…. Proszę
Pana, nie może się Pan pogodzić z tym, że nie jest Pan Starostą. W głowie
gdzieś sobie Pan uroił, że do końca życia, do końca swojej emerytury ma być
Starostą. Tak nie jest. W państwach demokratycznych władza się zmienia
i powinna się zmieniać. Ubolewam nad tym, że Pana Sejm, Pan Rząd nie
podjął ustawy, że stanowiska w samorządzie mogą być dwie kadencje. Pan
cały czas zachowuje się jakby Pan został przyspawany do stołka starosty i nie
ma takiej szlifierki, która mogła by Pana odciąć od tego, Panie radny Adach...
Robert Adach wtrącił - mówi Pan do 11 radnych…
Starosta Waldemar Wysocki - ja mówię do Pana, do jedenastu radnych, niech
też słuchają, moi koledzy też. Panie radny Adach, musi się Pan pogodzić
z jedną rzeczą, że demokracja ma to do siebie, że władza się zmienia i za
cztery lata nie ma takiej opcji, aby się powtórzyła sytuacja, że będziemy
siedzieć tak samo jak tu. Musi się Pan z tym pogodzić. Natomiast proszę
Państwa, ja się nie zgodzę z tymi stwierdzeniami, które wygłaszał Pan Robert
Adach pod adresem moim, czy mojego Zarządu. Proszę Państwa, jest to
najlepszy Zarząd w historii Powiatu. W tym Zarządzie jest: były
wiceburmistrz, były burmistrz, jest były burmistrz wieloletni i jest sekretarz
urzędu. Nie ma lepszego zarządu. Jeżeli Pan Panie Adach popatrzy na
31

poprzedni, swój Zarząd to Pan miałeś w swoim zarządzie ludzi z wyrokami
sądowymi i Pan żeś to do końca, do końca dociągnął, żeby się na tym swoim
stanowisku utrzymać. Ja nie będę komentował innych rzeczy. Jest to Zarząd
konstruktywny, działamy dla zrównoważonego rozwoju Powiatu, dla
zrównoważonych gmin, mamy propozycje, jesteśmy po rozmowach
z burmistrzami i wójtami gdzie składaliśmy propozycje na temat dróg tzw.
schetynówek. Jesteśmy w trakcie tych rozmów, chcemy wypracować
kompromis, jest to Zarząd konstruktywny, jest to Zarząd Panie Adach
najlepszy jaki był do tej pory, o tym świadczą Ci Panowie, którzy
w Zarządzie zasiadają, są to Panie Adach fachowcy. Politolog to jest zły
budowniczy i proszę Państwa nikt się jeszcze nie nauczył budowy dróg
chodząc po drogach, to musicie Państwo o tym wiedzieć. Natomiast w tej
chwili w moim imieniu może zabierze głos Pan naczelnik, który powie
o nieruchomościach …. Bardzo proszę żebyście Państwo usłyszeli, które
nieruchomości zostały przekazane przez poprzedni Zarząd …
Przewodnicząca Rady – przepraszam, za chwileczkę. Dziękuję Panie
Starosto, Pan radny Sułkowski.
Radny Damian Sułkowski - Proszę nie dopuścić tego Pana do głosu,
ponieważ to nie dotyczy wniosku. Bardzo źle się stało, że wniosek złożył Pan
Adach. Żałujemy tego, bo teraz jest dyskusja skierowana do Adacha. Proszę
pamiętać, że wniosek złożyło 11 osób, proszę nie robić osobistych
wycieczek. Pierwsza kwestia to tak jak Pan mówił jest istotna i Pan mówił
pochylimy się nad tym, mógłbym to zrozumieć. Natomiast nie interesuje mnie
co dał Pan Adach, mnie interesuje ocena Pana działalności. Jeżeli to jest
dobry Zarząd, to dlaczego ten Zarząd jest mniejszościowy, czyli nie macie
sprawności. Dlaczego oddaliście działkę? Tamte sprawy są istotne i również
trzeba się pochylić, ale to nie dotyczy wniosku. Proszę nie bronić się atakując
kogoś, proszę się bronić odpowiadając na zarzuty wniosku. Trzy, cztery
zdania Pan w tym temacie powiedział, ale reszta dotyczyła Pana relacji z
Panem Adachem, nie interesuje mnie to. Proszę o odpowiedź na wniosek, a
jeżeli Pan nie ma odpowiedzi na wniosek, to proszę go przyjąć
i skończyć dyskusję.
Radna Magdalena Szymczuk – patrząc chociażby na dzisiejszą sesję, na
której podjęte były uchwały, wydaje mi się że Zarząd pracuje dosyć czynnie
i Panie Adach proszę nie zarzucać Zarządowi braku pracy, ponieważ
otrzymujemy uchwały i w związku z tym Zarząd pracuje, więc proszę nie
wydawać opinii, że Zarząd nie pracuje. Ja osobiście miałam co czytać, nie
wiem jak Pan. Jeśli chodzi o festiwal przerzucania się w nie zwoływaniu sesji
to Pani Małgosia chyba została upomniana przez Wojewodę, że nie zwołała
sesji nadzwyczajnej i nie wiem dlaczego Państwo tutaj….
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Radny Robert Adach wtrącił – zwołała sesję ..
Radna Magdalena Szymczuk – nie zwołała jej w terminie proszę Pana
i proszę czytać pismo, które przysłał Wojewoda i …
Przewodnicząca Rady – ja myślę, że to nie jest temat dzisiejszych obrad…
Radna Magdalena Szymczuk – …to mówił Pan Adach i uzasadniał odwołanie
Starosty więc muszę się odnieść Pani Małgosiu. Przypominam, że to Państwo
również na sesji burzliwej, gdzie Pani Małgosia biegała po sali i inni radni
wyrywali mikrofon, np. nie czytając podnosicie rękę za nie uchwaleniem
protokołu z sesji, na której byliście. Więc może proszę o rzetelną pracę,
a nie granie na emocjach.
Wiceprzewodniczący Rady Łukasz Budas – chciałem się odnieść do słów
radnego Jana Hurkota, gdy mówiłem o gospodarowaniu pieniędzmi
w Stowarzyszeniu. Po prostu u nas panuje rozdawnictwo, więc za tym
rozdawnictwem trzeba głosować. No tak, bo Pan Panie Robercie cały czas
zarzuca, że na członka Zarządu, że za dużo, że rozdajemy pieniądze, ale to
samo Pan robił przez 8 lat. W zależności kto z Was siądzie. Bo gdybyście
prowadzili firmę prywatną, to byście zobaczyli jak wydawać pieniądze.
Radny Robert Adach – Panie Łukaszu, Łukasz, przez cztery komisje
wpierałeś nam wszystkim, że w Stowarzyszeniu zarabiają 3,4,5 tysięcy.
Wszystkim, że to rozdawnictwo, itd.
Łukasz Budas wtrącił – nie 5 tysięcy, …nie kłam … bo kłamie, demagogię
prowadzi …
Radny Robert Adach - dla mnie to nie jest jakaś wygórowana cena. Wybacz,
ale wierzę prezesowi Stowarzyszenia, który powiedział 1.900 netto. Czyli, kto
uprawia rozdawnictwo i demagogię? Cztery razy, na czterech komisjach,
mówiłeś 5 tysięcy, to skandal, wołałeś. W końcu przyszła osoba
merytoryczna i powiedziała jakie 5 tysięcy, 1.900 netto, czy to jest dużo dla
tych pracowników? Twoim zdaniem, to dużo?
Łukasz Budas – odpowiem Ci. Tak. Rozumiem, że dostałeś stanowisko
w Urzędzie Marszałkowskim i rozdajecie stanowiska, że dostałeś, nie wiem
ile nie interesuje mnie to, ile dostałeś Robert. Bo Ci powiem dzisiaj, bo to, że
rozdajecie pieniądze nie swoje tylko publiczne zarówno wszyscy, to nie mów
mi o różnych rzeczach, czy to jest dużo i nie mów, że mówiłem, że 5 tysięcy,
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bo kłamiesz, tak jak mówiłeś do Pana Radka, że 1.100 zł. Powiem Ci inaczej,
chłopie, Ty się zastanów, Ty się naprawdę powinieneś leczyć …
Robert Adach – spokojnie, spokojnie … nie krzycz …
Członek Zarządu Daniel Buczak - w kwestii tego wniosku dot. sesji
w okresie wakacyjnym.
Przewodnicząca Rady - zapytam Państwa. W latach ubiegłych sesje
w okresie wakacyjnym były zwoływane, gdy była taka potrzeba, były
zwoływane w trybie pilnym. Zapytam Państwa, czy widzimy Panie
Przewodniczący potrzebę zwołania sesji, a chciałbym zaznaczyć, że mamy
zaczęte dwie sesje, nie zamknięte.
Z sali - trzy… dwie …. trzy….dwie..
Hałas.
Starosta Waldemar Wysocki – Pani Przewodnicząca, jeżeli można …
Przewodnicząca Rady - jeszcze nie skończyłam. Dalego też bardzo proszę …
Proponowałabym wznowić jedną z nich już jutro. Panie Przewodniczący,
sprawa uchwały w sprawie zmian w budżecie. Pan dyrektor obecny jest
dzisiaj na sali i inni dyrektorzy pytali mnie, o to czy będzie sesji i w jakim
terminie. Proszę Panie dyrektorze.
Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 w Trzebnicy Pan Ireneusz
Chudzikowski - bardzo proszę o podjęcie tej uchwały budżetowej, bo nie
można przekazać pieniędzy za pobyt młodzieży na stażach.
Starosta Waldemar Wysocki - Pani Przewodnicząca, ja może najpierw
dokończę mój wywód dotyczący darowizn, a później przejdziemy do tej sesji
….
Z sali – nie … nie
Przewodnicząc Rady – Panie Starosto, odbieram Panu głos w tym temacie,
jakiś darowizn, jak to Pan określił. Proszę przejść do meritum sprawy
w wolnych wnioskach. Sprawa sesji, zwołanej w trybie pilnym. Pan dyrektor
oczekuje na odpowiedź. Panie Starosto, proszę się odnieść.
Starosta Waldemar Wysocki – Pani Przewodnicząca, proszę nie krzyczeć na
mnie, na mnie mogła krzyczeć tyko moja mama. Bardzo Panią proszę, żeby
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Pani na mnie nie krzyczała. Szanowni Państwo, sesja która została zwołana
przez Zarząd, w imieniu Zarządu proszę o wznowienie jej we wtorek.
Przewodnicząca Rady - we wtorek nie będzie zwołana sesja. Ja proponuję
dzisiaj albo jutro.
Przez chwilę na sali rozgardiasz, hałas, padają różne propozycje dot. terminu
wznowienia sesji. Wymiana zdań!!!
Radny Daniel Buczak - niepotrzebnie są wzbudzane tak duże emocje. Chcę
powiedzieć, dlaczego wtorek. Spotkaliśmy się z konwentem wójtów
i burmistrzów i padły pewne propozycje. Chcemy wyliczyć wskaźniki,
planujemy to przedyskutować w ramach naszych połączonych klubów, a po
przedyskutowaniu potrzebny jest czas na przygotowanie autopoprawki do
uchwały budżetowej.
Radny Damian Sułkowski - ja jestem zaskoczony tym, co Pan tu mówi,
dlatego że na konwencje padł trzy razy wniosek o odwołaniu
przewodniczącego konwentu, który na ten wniosek nie zagłosował
i powiedział, że się poda do dymisji na najbliższym konwencie. Część
konwentu opuściło salę, jakieś nieporozumienie było na konwencie. Mieliście
Państwu tyle czasu, że już dawno to powinno być przygotowane. Ja
słyszałem, że przerwaną sesję na drugi dzień można zrobić, a tu już 2, 3
tygodnie mijają, dlaczego to nie jest jeszcze przygotowane?
Radny Robert Adach - Pani Przewodnicząca, ja uzupełnię. Ja uzyskałem
informację, że na konwencie Państwo ustanowiliście dyktat, z Panem
burmistrzem Długozimą przedstawiliście dyktat - propozycję burmistrza
Długozimy i Waszą. Część wójtów i burmistrzów wyszła ze spotkania bo
poczuła się obrażona, a druga część zawnioskowała o odwołanie z funkcji
przewodniczącego konwentu burmistrza Marka Długozimy. Ja nie wierzę
w to, że Wy jesteście się w stanie z nimi dogadać, z tą większością konwentu,
bo okazuje się, że w jakiś dziwny sposób jedna gmina zaczyna szantażować
innych wójtów i burmistrzów kosztem ich interesów, no to jest m.in.
konsekwencja
przekazania tego gruntu. Nie rozmawiacie z wójtami
i burmistrzami, nie macie decyzyjności. Tak powtórzyło trzech wójtów
i burmistrzów. Słuchacie co mówi burmistrz Długozima i wykonujecie tak,
jak On Wam każe. Powiat stracił swoją decyzyjność. Powiat dzisiaj nie jest
wstanie samodzielnie funkcjonować. Panie Wysocki, Powiat to nie jest dyktat
jednej gminy, to jest sześć gmin.
Wiceprzewodniczący Rady Łukasz Budas – ja proponuję jedną rzecz,
zakopmy topór na te cztery dni, o schetynówkach do wtorku, a dzisiaj
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wznówmy tą sesję, przegłosujmy, niech idzie. Nie wiem, czy tak można.
I widzi Pan, Panie Sułkowski? Nie! Bo dla Pana nie jest ważne to. Dla Pana
ważny jest partykularny interes partii, jednej, drugiej… to są rozgrywki
Wasze …tak... działacie … a dla mnie jest ważne, żeby dzieci już mogły
pojechać …
(pod koniec wypowiedzi na sali panował hałas)
Radny Paweł Oleś – odniosę się do słów Łukasza. Na ostatniej sesji
dyskutowaliśmy nad budżetem i propozycja Zarządu była taka, że pochylą się
nad schetynówkami, rzucą to do budżetu i zaproponują, klepniemy to i dzieci
pojadą i teraz Pan Panie Łukaszu znowu proponuje dzisiaj klepnijmy, Zarząd
się pochyli. Wyrażałem już swoją opinię na temat Zarządu, kilkakrotnie
zostałem oszukany ale podobało mi się to co Pan Łukasz na poprzedniej sesji
powiedział, że będzie Pan pierwszą osobą, która będzie odwoływała Zarząd
czy Starostę. Proponuję, żeby dokooptowała jeszcze jedna osoba z tamtej
strony, która powie te same słowa i możemy się pochylić i możemy dzisiaj
klepnąć budżet i czekamy na …
Wiceprzewodniczący Rady Łukasz Budas- to ja Panu odpowiem Panie Oleś,
tak. Rozmowy w tym momencie trwają. Powiem Panu niech Pan się o to nie
martwi jako pierwszy, bo Pan się martwi o swoją schetynówkę ….
Paweł Oleś wtrącił – o wszystkie ...
Łukasz Budas – nie o wszystkie, bo Pan mówi o czterech, ja mówię o pięciu
gdzie rozmowy trwają, bo nie wiem jakie burmistrz Obornik Śląskich
przedstawił … czy był na konwencie, czy nie był ...
Robert Adach wtrącił – był i nie ma …
Łukasz Budas – ale mnie nie interesuje Robert. Jest 10 milionów do podziału
między wszystkich. Jeżeli mówimy
o zrównoważonym budżecie to
powinniśmy to przemyśleć, bo 10 milionów … bo jeśli ty mówisz o 10
milionach zadłużenia, to powiedz mi, kiedy ty spłaciłeś zadłużenie szpitala.
Co roku dzięki twojemu zadłużeniu szpitala 16 milionów, rosną odsetki 700
tys. Gdybyś Ty spłacił 2 lata temu zadłużenie… bo podjęliście uchwałę
razem z obecnym Starostą i z wieloma osobami, które siedzą tutaj, które były
w poprzedniej radzie … zadłużenie szpitala, to dzisiaj byśmy nie płacili
odsetek w wysokości 600 tys zł co roku, czyli w ciągu 3 lat Panie Adach,
Powiat traci przez Pana 2 miliony złotych i Pan mówi tutaj o wielu rzeczach?
Radny Robert Adach – muszę się odnieść, bo to kłamstwo powtarzane przez
Was wszystkich po prostu mnie irytuje. Po pierwsze Powiat poprzedniej
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kadencji w tym Pan Wysocki, który tutaj zasiada, zainwestował w Szpital ok.
20 milionów złotych. Wybudował nowy Oddział Rehabilitacji
i zmodernizował Szpitalny Oddział Ratunkowy, stworzył nowy Oddział
Neonatologii. To o czym mówicie, to jest kumulacja pewnych pieniędzy
związanych z połączenia trzech szpitali i połowa długu wynika z tego, a druga
ze strat z bieżącego funkcjonowania szpitala, bo Powiat Trzebnicki nie służy
temu żeby pokrywać bieżące utrzymanie szpitala. Od tego jest NFZ.
I Szanowni Państwo, jeśli Wy chcecie żeby Powiat Trzebnicki za każdym
razem pokrywał czy dopłacał do bieżącego utrzymania szpitala to to się nie
uda, bo Powiat Trzebnicki jest zbyt biednym samorządem, żeby na takie coś
sobie pozwolić. A podsumowując, Pan Starosta mówi, zadłużył Pan Powiat.
36% taki jest wskaźnik zadłużenia. Pan Trela jest z gminy, która ma 51%
zadłużenia, Pan Błażewski jest z gminy, którą zadłużył na 59% zadłużenia.
I Wy mówicie, że ja zadłużałem Powiat. Wiecie co? Odrobinę wiedzy
merytorycznej, ekonomicznej, empatii i uczciwości, a nie tylko rozgrywanie
informacją w zależności od wygody. Dyrektor mówi o stracie szpitala na
poziomie 400 tys , Pan Starosta mówi 650 tys. Ja rozumiem, że dla Was to
jest czysta abstrakcja tylko, że szpital generuje tzw. stratę do pokrycia od
trzech lat zawsze taką samą, ok. 2,5 miliona. A przy założeniu jak Państwo
potraficie liczyć, że kontrakt w tym roku ma szansę wzrosnąć o 2 miliony
złotych, a Wy chcecie Panu Pobrotynowi 15 milionów dać w prezencie,
czyli pokryć 15 milionów długu, to przy takim założeniu szpital może wyjść
na prostą i nie generować długu tylko dokładnie trzeba poobliczać, a nie za
darmo oddawać szpitale i jeszcze Akademii Klinicznej dopłacać, która ze
szpitala zrobi dom starców. Ja się na to nie zgadzam.
Członek Zarządu Sławomir Błażewski - w takim układzie jeśli zrobiliśmy
inwestycje na 20 milionów złotych , to po to, żeby doprowadzić do upadłości
szpital. Tak? Wybudowaliśmy. Rada i poprzedni Zarząd po to to robił, żeby
doprowadzić do upadłości, to była ta strategia działania. Zainwestować
pieniądze publiczne, rozbudować szpital, żeby były świadczone lepsze usługi
dla mieszkańców i doprowadzić do upadłości. Ja wiem, że Pan jest
specjalistą od Urzędu Oborniki Śląskie i te finanse zna. Jeżeli Pan jest
specjalistą, to prosiłbym o rzetelne informacje, bo proszę sprawdzić, kto
zaciągnął ostatnio obligacje …
Robert Adach – no, Pan, Pan wziął ...
Sławomir Błażewski - proszę sprawdzić, kto zaciągnął ostatnie obligacje.
W roku 2014
budżet był zbilansowany, te obligacje nie musiały być
zaciągane, a wolne środki po zaciągnięciu obligacji przeszły na rok następny
na ponad 8 milionów złotych. Można było nie zaciągać i budżet wtedy byłby
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zadłużony na poziomie 43 %, bo inwestycje z roku 2014 zostały zrealizowane
…
Kilka osób mówi jednocześnie.
Członek Zarządu Sławomir Błażewski - prosiłbym, żeby odnosić się do tego
co dotyczy Rady Powiatu, jakie uprawnienia, jakie kompetencje, do tego się
odnosić. Nie odnośmy się do Trzebnicy, czy do Obornik. To jest sprawa tego
burmistrza, który obecnie sprawuje, i on ma za zadanie kierować tą gminą,
tak jak potrafi.
Radna Magdalena Szymczuk- jeszcze odniosę się do sprawy szpitala bo jest
ona dla mnie bardzo istotna. Ostatnio na komisji Pan dyrektor Dytko zrobił
nam bardzo długi i wnikliwy wykład jaki jest stan szpital i również jaki jest
stan jeżeli chodzi i zagrożenia dla pacjentów. Proszę Państwa nie łudźmy się,
to jest już ostatni dzwonek, żebyśmy my wiedzieli co z tym szpitalem zrobić
i to bardzo poważnie. Bo to nie jest tak jak Pan Adach mówi, że Powiat
wpompował ileś tam milionów w szpital, ale to nie zmienia faktu, że ten
szpital stoi obecnie na krawędzi upadku. Wszyscy dostaliśmy list od Pana
dyrektora, mogliśmy się z nim zapoznać i ten dług proszę Pana... Ja
rozumiem, że Pan jako Zarząd powinien wykonywać uchwały Rady Powiatu
w związku z tym dlaczego nie pokrywał Pan straty szpitala przez 3 lata
i przez te 3 lata szpital ma taki dług, że obecnie zjada własny ogon, proszę
Pana. Bo odsetki zabijają bieżącą działalność szpitala. Czy Pan nie jest
świadomy tych cyfr, bo je nie wiem ...
Robert Adach wtrącił – ja jestem doskonale świadomy …
Magdalena Szymczuk – proszę mi nie przerywać. Proszę nie uprawiać
demagogii, że teraz nagle Zarząd chce oddać szpital w jakieś obce ręce za
darmo. Proszę Pana, Pan prowadził rozmowy, które donikąd prowadziły,
żadnych decyzji odnośnie utworzenia spółki Pan nie podjął, miał Pan dużo
czasu. W tej chwili Zarząd staje na rzęsach, żeby ktokolwiek chciał podjąć
rozmowy i żeby szpital ratować, proszę Pana. Proszę nie szerzyć tutaj
nieprawdziwych informacji.
Radny Damian Sułkowski – Panie Starosto bardzo proszę, aby sesja nie
odbyła się we wtorek, z prostej przyczyny, że w tym terminie odbywa się
sesja w gminie Żmigród i my mieszkańcy Gminy Żmigród chcemy
uczestniczyć w tej sesji, bo będą tam bardzo ważne sprawy dot. naszego
miasta. Natomiast do radnego Budasa. Panie radny, bardzo mądrze Pan
zaproponował, żeby przerwać, dać czas, a na drugi raz Pan ...
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Łukasz Budas wtrącił – ja nie proponuję, ja mówię, że nie skończyły się
rozmowy, ja mówię żeby to przegłosować, jeżeli się tu kłócimy …
Hałas, mówią jednocześnie.
Przewodnicząca Rady przekrzykując – Szanowni Państwo, proponuję
wznowienie sesji dzisiaj o godz. 19.00
Daniel Buczak – której sesji?
Przewodnicząca Rady - tej ostatniej zwołanej na wniosek Zarządu w trybie
pilnym.
Magdalen Szymczuk – ja proszę, żeby to była godz. 20.00, bo moja córka ma
zakończenie gimnazjum …
Przewodnicząca Rady – może być 20.00
Rozgardiasz. Dyskusja/żartowanie??? na temat godziny wznowienia sesji.
Wicestarosta Jerzy Trela – na ostatniej sesji proponowałem, żeby … ale nie
udało się. Więc wymyśliliśmy pewne wskaźniki, tak żeby był równomierny
rozwój wszystkich gmin. Równo to nie znaczy, że sprawiedliwie. To, że
gmina słabo działa, to nie jest powód, żeby Powiat tylko ją wspomagał.
Założyliśmy pewne wskaźniki, które ujmowały liczbę mieszkańców każdej
gminy, ponieważ to decyduje o podatkach dla gminy i wpływy do Powiatu,
jak również wskaźnik długości dróg Powiatowych w każdej gminie.
Uśredniony wskaźnik dał nam możliwość wyliczenia jakiegoś
równomiernego w miarę rozwoju. To nigdy nie będzie tak, żeby wszystkich
zadowolić, bo każdy powie, że inny będzie lepszy. Spotkaliśmy się z wójtami
i burmistrzami i tak jak Pan Łukasz powiedział, Gmina Oborniki…
Natomiast Pan Burmistrz Obornik zaproponował, że jeżeli dołożymy mu
400tys do tego chodnika, o którym dyskutowaliśmy, to On daje drugie 400
tys i będzie robiony ten chodnik. Chodzi o to, żeby nie tylko te gminy dostały
pieniądze, gdzie są schetynówki. Pani wójt z Zawoni też chce się dołożyć
i też żebyśmy my radni Powiatu też coś w tym względzie zrobili. Dlatego
zaproponowaliśmy 10 milionów zł na podział dla gmin w tej kadencji. Co
będzie dalej za trzy lata, za cztery, tego nie wiemy, bo być może pojawią się
jakieś pieniądze, będą większe wpływy do budżetu. A Powiat to nie tylko
drogi, to oświat, służba zdrowia, to wiele zadań. Nie możemy myśleć tylko
o drogach. A to co powiedział radny Adach, żeby realizować inwestycje
wspólnie z gminami, że Powiat dokłada 50% to bardzo dobrze powiedział,
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tylko, że źle czynił, bo w tamtym roku wydał 6,5 miliona na 100% dróg
powiatowych. 100%. Mogło zostać, przynajmniej ze 4 ...
Radny Robert Adach wtrącił – to nie radny, to był program Rady Powiatu …
Wicestarosta Jerzy Trela – dobrze, Radni Powiatu tak zatwierdzili. Te
wszystkie inwestycje, żeby je zrealizować, trzeba je wpisać do budżetu. Pani
Skarbnik musi to zrobić. Chcieliśmy jutro jeszcze rozmawiać, żeby
dokończyć wpisać i zakończyć. Chyba, że Państwo chcecie, żeby to było tak
jak wtedy, zatwierdzamy dla szkoły i zwołujemy sesję następną gdzie będzie
tyko projekt tylko schetynówek i to może być w środę we wtorek. To jest
decyzja Państwa. A proszę mi wierzyć nie można tego robić „na wariata”, bo
radny Łukasz nie zagłosuje, jeżeli nie będzie uwzględniona propozycja
Burmistrza Obornik Śląskich. Rozmowy trwają i ustalane są szczegóły, a do
budżetu trzeba wpisać konkretne zadanie. Gdybyście Państwo przyjęli moją
propozycję, by w zespole czteroosobowym to robić, to siedzielibyśmy nawet
do północy i … Bo teraz tak wychodzi, że Państwo jesteście radnymi,
a wójtowie, burmistrzowie będą decydowali za Was, ale nie, bo to Wy
decydujecie. Natomiast dobrze jest, że wójtowie, burmistrzowie w tym
uczestniczą bo Oni wiedzą najlepiej, które drogi dla nich są bardzo ważne
i na które mają współfinansowanie. A już teraz zakładamy, które drogi
będziemy składali do następnego programu, bo do 15 października będą
składane wnioski do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i z niektórymi już
ustaliliśmy, które drogi wrzucimy, bo są te pieniądze i jakoś podzieliliśmy te
10 milionów. Bo nie będzie tak, że ktoś sobie zaplanuje schetynówkę za 10
milionów i powie, 5 milionów Powiat ma mi dać i reszta mnie nie obchodzi.
Tu musimy dojść do porozumienia, bo znowu będzie tak, że kto ma większą
haczkę to sobie więcej nahacze.
W tym momencie radny Damian Sułkowski zapytał o jakąś inwestycję dla
gminy Żmigród, coś mówił.
Hałas .
Podczas wypowiedzi Jerzego Treli z sali obrad wyszedł radny Janusz
Szydłowski, godz. ok. 11.00.
Wicestarosta Jerzy Trela – Panie Damianie, przecież ja mówiłem, że w tym
roku, z tych pieniędzy jak zostanie to zatwierdzone, to będzie robiona ta
kanalizacja w Korzeńsku i ta schetynówka w Powidzku ...
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Łukasz Budas – i chcemy zostawić pieniądze na następne, dla każdej gminy
żeby zostało bo będzie następne rozdanie…. Jeżeli będą pieniądze
w budżecie, jeżeli będziemy się kłócili to …
Hałas.
Członek Zarządu Daniel Buczak – chciałbym jeszcze przypomnieć słowa
radnego Roberta Adacha na tej sesji, która została zwołana na wniosek
Zarządu, kiedy to radny Adach powiedział dajmy sobie 10 dni czasu na
wznowienie sesji. Te 10 dni upływa w poniedziałek. Jeżeli Państwu nie
pasuje wtorek, zróbmy to w poniedziałek późnym wieczorem, żebyśmy mieli
czas na wprowadzenie tych inwestycji do projektu uchwały o zmianie
budżetu. Na to potrzebny jest czas.
Radny Robert Adach – generalnie mówiliśmy o tym, żeby zrobić przed
zakończeniem roku szkolnego, a zakończenie roku szkolnego jest jutro. Taka
była umowa bo ludzie wyjeżdżają na urlopy. Z tego co wiem, spotkaliście się
dopiero po tygodniu z konwentem wójtów i burmistrzów i jeszcze część
z tego konwentu wyszła, bo się pokłóciliście. Ja tylko powiem tak Panu Treli,
w tym roku udało mi się pozyskać 4 schetynówki, wątpię, żeby w przyszłym
roku była taka sytuacja, że pozyskamy cztery. Regułą w schetynówkach jest
jedna schetynówka i mówienie, że my pozyskamy, nie pozyskamy no …
W momencie jak pozyskamy na którąkolwiek z dróg dopłatę, to ciężko
byłoby jakbyśmy jej nie zrealizowali, przecież to jest 50% dotacji i w tym
kontekście trzeba brać pod uwagę przede wszystkim dotacje i możliwość
pozyskania środków zewnętrznych, a w drugiej kolejności demografię, a
przede wszystkim ilość kilometrów dróg w danej gminie.
Radny Bogusław Rubaszewski – ja jako radny z Gminy Zawonia przejrzałem
w latach 2011-2014 ilość środków, które poszczególne gminy dofinansowały
do poszczególnych inwestycji powiatowych. Okazuje się, że Gmina Zawonia
wyłożyła najwięcej środków, tak jest?
Robert Adach – nie najwięcej, ale była jedną z najbardziej czynnych, które
uczestniczyły …
Bogusław Rubaszewski– czyli do kwoty, którą dał Powiat, Gmina Zawonia
dołożyła najwięcej, tak jest. Tak jest.
Robert Adach – moim zdaniem najwięcej dołożyła Gmina Wisznia Mała, ale
może się mylę…
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Bogusław Rubaszewski – gmina Żmigród dała 150 tys. zł , gmina Trzebnica
150, Gmina Zawonia 700 tys, tak, że ja na te Wasze schetynówki się nie
zgadzam. Chcę, żeby te pieniądze były na poszczególne gminy równo,
proporcjonalne rozłożone. Bo takie same problemy mają mieszkańcy
wszystkich gmin. Myślę, że tutaj radny Zdziarski mnie w tym wniosku
poprze.
Radny Robert Adach – ja tylko się odniosę merytorycznie do tego, ja nie do
końca …
Wiceprzewodniczący Rady Łukasz Budas – ja też przypomnę tutaj koledze,
że o pieniądze na schetynówki się pokłócą. Każde 50 zł pokłóci ludzi, a tutaj
chodzi o większe pieniądze. Ale patrząc realnie, ja przejrzałem z burmistrzem
Obornik Śląskich budżet. Burmistrz Obornik chce sprzedać pewne
nieruchomości i będzie finansowo zdolny do pokrycia nie tylko tej
schetynówki ale też rozmawialiśmy o innych drogach, które będzie chciał
robić za 2, 3 lata. A tort jest jeden do podziału i być może trzeba usiąść
i porozmawiać, a pieniądze zawsze nas poróżnią … a to co mówi Robert, to
może być, tak że Powiat dostanie lub nie będzie się starał, a gmina być może
będzie się starała, i zostanie zakwalifikowana do schetynówek. Ja chcę dla
swojej gminy jak najwięcej wyrwać, bo jak powiedział kolega wszędzie są
problemy... a my dzisiaj mówimy tylko o czterech schetynówkach, nie
patrzymy co będziemy robili w przyszłości, jakie są budżety i tylko się
kłócimy… Nikt nie dostanie po równo, trzeba opracować jakiś klucz...
Radny Damian Sułkowski – dobrze Pan mówi Panie radny. Trzeba to
opracować, ale teraz jest pytanie, w tej chwili przyznano te cztery
schetynówki dla Powiatu, czyli pomoc o naprawę dróg powiatowych, nie
gmin. Te gminy wcześniej robiły drogi, które dawały więcej dopłaty. Myśmy
dali 150 tys. zł do ulicy Kościuszki. Jedna droga była robiona, jedna
inwestycja, ale ..
W tym momencie hałas.
Damian Sułkowski – do czego zmierzam. Wydaje mi się, że przedmiotem
sesji było wprowadzenie do budżetu tych schetynówek, które były przyznane,
ich wykonanie. Natomiast od przyszłego roku wspólne opracowanie planu
zrównoważonego rozwoju… to dlaczego … przecież to jest wprowadzenie do
projektu uchwały tych schetynówek, które są i przygotowanie WPF-u …
Hałas.
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Wicestarosta Jerzy Trela - na ostatniej sesji, tej niedokończonej, padły też
zarzuty, że nie ma tego zrównoważonego rozwoju Powiatu. Ja powiedziałem,
że zapraszam do pracy i zrobimy tak, żeby ten zrównoważony rozwój był
i podzielimy te pieniądze. Panie radny, ja wcześniej mówiłem, że z tych
wskaźników to wyszło, że gmina Żmigród, znaczy ….. to my robimy bo
beneficjentem był Powiat tej schetynówki i tam porozumienie jest podpisane
i te 150 tys burmistrz dostaje na kanalizację w Korzeńsku. Po przetargu
wyszło tak, że starczy spokojnie tych pieniędzy na tą schetynówkę PowidzkoŻmigród. I to wprowadzamy. Natomiast, jaka była jeszcze nasza propozycja?
Była taka, ażeby te inne gminy też dostały pieniądze. Słyszał Pan jaka była
dyskusja na temat chodnika Paniowice-Kotowice. I po to zrobiliśmy taki ruch,
by równomiernie podzielić, by Gmina Oborniki i Gmina Zawonia też coś
miały zrobione. Natomiast twierdzę nadal. Bo na ostatniej komisji Pan Adach
twierdził, że schetynówka Krzyżanowice – Cienin była robiona bez projektu,
na zgłoszenie. To nieprawda. Z Panem Błażewskim przejrzeliśmy całą
dokumentację, jest pełna dokumentacja techniczna, to nie jest projekt
budowlany, to jest projekt wykonawczy, a do ogłoszenia przetargu trzeba
wiedzieć ile skrzyżowań, ile zjazdów, bo nie można zaprojektować drogi nie
robiąc ludziom zjazdów do posesji. Ponadto każdej wiosce są chodniki,
a zatem są potrzebne krawężniki jeżeli asfalt …. to trzeba ten asfalt sfrezować
… idąc do projektu, jak wykonawca może określić, ile jest do sfrezowania, ile
jest chodników do przełożenia. Do tego jest potrzeba dokumentacja
wykonawcza. I taka dokumentacja na tamtą drogę była. Wracając do
schetynówki w Trzebnicy. Dokumentacja techniczna jest na 1 km, nawet nie
dochodzi do wioski. Rozmawialiśmy pracownikami z Zarządu Dróg. W jaki
sposób określić przetarg, gdy nie ma dokumentacji, nikt nie określił ile trzeba
sfrezować asfaltu, ile trzeba chodników podnieść, ile zjazdów, jak daleko
mają być skrzyżowania zrobione. Oczywiście, o czym mówiłem, była
zrobiona druga dokumentacja ale ona jest na 10 km i te 10 km kosztuje 9
milionów 800 tys. zł , do tego ścieżka za 5 milionów na i kończy się w
Biedaszkowie Małym. Więc jak można zgłosić? I dlatego rozmawiamy i ta
schetynówka nie wchodzi w grę. ZDP powiedział, że nie ogłosi przetargu bo
nie ma danych. I teraz, żeby zrobić ten kawałek, to musimy ogłosić przetarg
ograniczony, ponieważ to było zrobione tak, ten odcinek 1 km kosztował 13
tys zł, a odcinek 10 km kosztuje 165 tys. plus mapy, czyli jakieś 185,
przekroczyliśmy progi. Ja bym chętnie to zrobił, bo to jest strategiczna droga,
ale ja się pod tym nie podpiszę, żeby później pan, jeden z radnych złożył
doniesienie do prokuratora, że ja załamałem prawo bo łączyłem zamówienia,
albo zleciłem przetarg nie mając dokumentacji. Kto będzie odpowiadał
wykonawcom, którzy będą dzwonili i pytali ile mamy zjazdów, ile mamy
skrzyżowań…Kto to weźmie na siebie? Państwo? Ja na pewno nie. Dlatego
musieliśmy tą schetynówkę odłożyć ale musimy ogłosić przetarg na
wykonanie dokumentacji. Proszę zobaczyć, trzecia dokumentacja
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na tą samą drogę. To ja łamię prawo? A musimy to zrobić, bo bez tego nie
możemy złożyć wniosku. Złożymy wniosek na następny rok, bo ona musi być
zrobiona i te pieniądze, które ewentualnie mają być na tą drogę, muszą być
zarezerwowane. Dzieląc musimy myśleć o przyszłości, bo nie tylko pokazać,
że ja w roku wyborczym, 6 milionów 453 tys , 100 % finansowania. A udział
Powiatu w dofinansowaniu innych, był tylko 3 miliony 680 tys.
Łukasz Budas – a te 6milionów 400 to która gmina otrzymała?
Jerzy Trela – nie to już jest nieważne …
Łukasz Budas – jak nieważne to Trzebnica …
Damian Sułkowski - bardzo ważne , proszę przygotować rozpiskę ..
Wicestarosta Jerzy Trela - różne gminy. Dobrze, ja przygotuję. Panie
Damianie, gdybyście chcieli uczestniczyć w tych spotkaniach ze mną, ja
mam to wszystko …… rozmowa w osiem osób, to jest inna rozmowa niż
rozmowa z 20 osobami, z których każda krzyczy i chce coś urwać.
Zaproponowałem, nie przyjęliście, mogliśmy siedzieć tydzień. … Nie
możemy teraz wydać 10 milinów, a za dwa lata będą inne projekty, remont
szkoły musimy finansować itd. Tak samo schetynówka prusicka, to co
mówiliśmy, 40% budżetu to jest samo miasto, po którym praktycznie
niewiele osób się przemieszcza jadąc do Kaszyc… ta droga jest fatalna, jak i
inne w powiecie, które przejechałem … i wszystkie drogi są ważne .. ale
jeżeli gmina zdecyduje się, tak jak w Głubczycach, gdzie mieszkańcy nowo
wybudowani nalegają i Pani wójt ma już projekt i albo zrobi to wspólnie z
naszymi pieniędzmi, albo złożymy to na następny rok, czy na następne lata.
Musimy jednak wiedzieć, czy my na to będziemy mieli pieniądze. Bo co
zrobił poprzedni Zarząd, złożył wnioski oczywiście, hojnie rozdał, tu
dofinansowanie 150, tu 3 miliony tam 4 i … Ja Państwu dam umowy, które
były spisane z poszczególnymi gminami, że kwota może ulec zmianie jeżeli
Powiat zapisze mniejszą kwotę, a Powiat nie zapisał, zapisał zero, nie ma
żadnej. Więc Gmina Prusice musi robić sama, bo była beneficjentem, Gmina
Wisznia Mała była beneficjentem musi robić sama, bo jest zero. Jedynie na
Powiecie ciąży ta schetynówka w Żmigrodzie, bo beneficjentem jest Powiat.
Ale chodzi o to, żeby zrobić. Nie można, robimy to co jest, a później
będziemy się martwić. Jeżeli taki podział, który zaproponowaliśmy…
Gwarantuję, że jeżeli w tym roku zrobimy u Pana Damiana w gminie i nie
tylko u Pana Damiana, to co zrobimy, to tam zostanie jeszcze ponad milion
złotych na lata następne, a milion złotych plus jakiś montaż finansowy, to
może być jakieś 3 miliony złotych, albo przynajmniej 2, a za 2 miliony
złotych możemy zrobić 4-5 km drogi. Zobaczcie to jest rozsądne.
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Podczas wypowiedzi Wicestarosty salę obrad opuścił radny Robert Adach ok.
godz. 11.15.
Radna Ewa Pasek wtrąciła – Panie Starosto ja mam pytanie, rozumiem, że
Państwo macie już przygotowany projekt tej uchwały?
Wicestraosta Jerzy Trela – nie, bo dzisiaj czekamy, bo jeszcze Pani Wójt
z Zawoni ma się zadeklarować
i musimy przeprowadzić rozmowy
z Prusicami, a potem Pani Skarbnik musi to policzyć i zapisać w uchwale.
Trzeba zrobić to rzetelnie, bo tu muszą być i Oborniki i musi być Zawonia.
I Trzebnicę może za rok też trzeba będzie robić. My patrząc do przodu
chcemy, żeby był zrównoważony rozwój, żeby te pieniądze były zabukowane.
I dla mnie to jest prawidłowy rozwój. To jest propozycja dwóch klubów
i Zarządu. Dzisiaj jeszcze raz przedyskutujemy przygotujemy projekt
uchwały, chyba że Państwo chcecie tamtą uchwałę przegłosować, żeby szkoły
miały z głowy, składamy wniosek … wznawiamy sesję, podejmujemy te
dwie uchwały i od razu składamy wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej
i wprowadzamy …
Rozgardiasz.
Radny Damian Sułkowski - wprowadzamy te schetynówki które są,
opracowujemy jakiś wspólny plan i …
Rozgardiasz .
Radna Magdalena Szymczuk – ja proponuje, chciałabym, żebyśmy tak jak
Pan Trela zaproponował usiedli i rozmawiali, bo rozmowa o drogach to nie
jest rozmowa o czterech schtynówkach, to jest rozmowa o wskaźnikach, które
przyjmuje się do zrównoważonego rozwoju Powiatu. To są propozycje, a też
muszą pójść za tym pewne deklaracje wójtów i burmistrzów. Jeżeli Państwo
tak bardzo walczycie o schetynówki, o 10 milionów, to trzeba też mieć w tyle
głowy wszystkie rzeczy Powiatu, które są dla bardzo ważne. Dla mnie
osobiście bardzo ważna jest sprawa szpitala i trzeba pamiętać, pewne
porozumienie, czy list intencyjny nie oznacza, że to się uda i trzeba mieć z
tyłu głowy, że możemy stanąć faktem dokonanym, że nagle pojawia się
szpital w upadłości i ten dług Powiat musi pokryć.
Wicestarosta Jerzy Trela – proszę Państwa, to że mówię o tych 10 milionach
to nie znaczy, że my te 10 milionów weźmiemy w tym roku. To planujemy na
następne lata i w tej chwili Pani Skarbnik dopasuje te deklaracje, te
schetynówki, co mamy uzgodnienia i być może to będzie 4 czy 5 milionów
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w tym roku i nie musimy brać więcej. Ale będziemy wiedzieli, że mamy
jeszcze i będziemy uruchamiać środki w miarę potrzeby, może za rok, dwa,
trzy. I to co Pani Magda mówi, to jest tylko list intencyjny. Rozmowy
dopiero będą. A potem Rada będzie decydowała, tu Zarząd nie ma nic do
powiedzenia. Jeszcze nie było mowy o długu, o spłatach, o przejęciach, nie
było jeszcze takiej rozmowy.
Starosta Waldemar Wysocki – w związku z tym, że dochodzimy do
consensusu ja stawiam wniosek, aby po tej sesji, zakończyć tą sesję, wznowić
sesję VIII, przegłosować te dwa projekty uchwał, przepraszam XII sesję, tą
która była zwołana na wniosek Zarządu, podejmujemy te dwie uchwały dot.
szkół itd., a później Zarząd zwoła sesję nadzwyczajną ze schetynówkami,
gdzie usiądziemy i wypracujemy. Czyli zamykamy tą sesję, wznawiamy sesję
XII, tą na wniosek Zarządu, podejmujemy dwie uchwały dot. szkół itd…..
Nastąpił hałas, rozgardiasz. Mówią razem, jednocześnie.
Starosta Waldemar Wysocki - żeby były w jednym koszu, to proponujemy
Państwu poniedziałek, bo Pani Skarbnik musi to wszystko przygotować,
a jeszcze musimy z wójtami, burmistrzami dogadać sprawy tych
schetynówek. Propozycja moja jest jasna. Zamykamy tą sesję. Wznawiamy
sesję XII , podejmujemy te dwie uchwały i później na sesji nadzwyczajnej
będziemy mówić na temat schetynówek, żeby dopracować je do końca….
Przewodnicząca Rady - Panie Starosto, nie ma niektórych radnych.
Z sali – trzeba wykonać telefony.
Radny Damian Sułkowski - ja proponuję sesję XII, dokończyć razem ze
schetynówkami ...
Przewodnicząca Rady – tak, dokładnie tak ..
Hałas.
Starosta Waldemar Wysocki - to nie może się odbyć dzisiaj, bo nie jesteśmy
gotowi…
Hałas.
Poproszono Panią Skarbnik o wypowiedź. Skarbnik Powiatu Pani Grażyna
Cygan-Wołyńczyc powiedziała, że w tej chwili nie może przygotować zmian,
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bo nie ma danych jakie zmiany mają być zapisane w uchwałach, ponieważ
trwają jeszcze rozmowy.
Radny Damian Sułkowski - ale do schetynówek mamy dane, wiemy jakie
dane…
Starosta Waldemar Wysocki - ale dlaczego nie chcecie się zgodzić…
Przewodnicząca Rady - bo kończąc obrady tamtej sesji zamysłem było
wpisanie do budżetu dróg, o których toczy się spór ….
Starosta Waldemar Wysocki – zrobimy to na sesji nadzwyczajnej, to co Pan
Wicestarosta przedstawił.
Przewodnicząca Rady - dzisiaj o 20.00…
Członek Zarządu Daniel Buczak - dajcie nam dwa dni czasu …
Hałas.
O udzielenie głosu poprosiła obecna na sali Dyrektor PCPR w Trzebnicy Pani
Zofia Kaczamerk i poprosiła o podjęcie uchwały budżetowej, ponieważ
zorganizowała projekt unijny dla osób niepełnosprawnych i pieniądze może
wypłacić po uchwalonych zmianach budżetu, więc prosi o podjecie uchwały.
Rozgardiasz.
Wiceprzewodniczący Rady Łukasz Budas - wniósł o przerwę.
Przegłosowano, protokołująca doliczyła do: za-11.

Przerwa od 11.35 do 11.55.
Po przerwie.
Na sali obecnych 17 radnych.
Przewodnicząca Rady - wznawiam obrady. Stwierdzam, że na sali obecnych
17 radnych . Wznawiam dalszy ciąg dyskusji.
Starosta Waldemar Wysocki - po raz kolejny ponawiam wniosek, ale
przedstawię Państwu dwie propozycje. Pierwsza propozycja, aby tą sesję
zakończyć. Wznowić sesję XII. Podjąć te dwie uchwały, na wniosek Zarządu.
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Zamknąć tą sesję XII . Wtedy moglibyśmy usiąść wszyscy do schetynówek,
żeby wypracować kompromis sprawiedliwy, zrównoważony rozwój
wszystkich gmin Powiatu Trzebnickiego. A druga, jeżeli nie przystaniemy na
to, to w poniedziałek wznawiamy sesję nadzwyczajną, wtedy Pani Skarbnik
się przychyli, przygotuje do tej uchwały zmiany w budżecie i dopisze
schetynówki, ale musicie Państwo wiedzcie, że mamy krótki okres czasu na
to, żeby wypracować kompromis, żeby to było w miarę sprawiedliwe dla
poszczególnych gmin, to jest mało czasu. Moja pierwsza propozycja jest
lepsza, gdyż będziemy mieli więcej czasu, żeby każdy z Państwa był
zadowolony. Bo środki, które są tutaj proponowane przez Zarząd jest to duża
kwota, które należy wziąć obligacjach w banku i będzie też problem aby
znaleźć bank, który na takie obligacje nam da spłatę po 2023 roku.
Propozycja moja jest racjonalna, gdyż pieniądze, które dotyczą szkół gdzie
trzeba zapłacić, a lecą ustawowe odsetki, mówiąc językiem młodzieżowym i
dobrze było by, aby ta uchwała była podjęta, bo wtedy w księgowości szybko
się wszystko zrobi. Podpisać i dokonać przelewów. Wydaje mi się, że moja
pierwsza propozycja jest lepsza. A jeżeli będziemy się traktować
w partnerstwie i w przyjaźni, to wtedy dojdziemy do consensusu i wtedy
każda gmina będzie zadowolona.
Członek Zarządu Jan Hurkot - Ja również mam bardzo przyjazną propozycję,
żeby ze względu na dobro szkoły, dzieci, dzisiaj w trybie pilnym zrobić tą
sesję i dokończyć XII i podjąć tą uchwałę i drugą z racji kontynuacji władzy
dotyczącą schetynówek. Proszę Państwa były zaplanowane i je realizujmy,
a potem siądziemy i wypracujemy dalszy consensus i plan dla wszystkich
gmin Powiatu Trzebnickiego. Czyli te schetynówki, które były
zapoczątkowane przez poprzedni Zarząd dzisiaj je podejmujemy
i podejmujemy decyzje dla szkół. Taka jest moja propozycja.
Członek Zarządu Daniel Buczak – nawoływał bym do tego, żeby znaleźć
rozwiązanie po środku. Nie próbujemy Państwa nakłonić, żeby to było w ten
czy inny dzień ale też nie chcemy być stawiani pod ścianą. Niech to będzie
dzień, który będzie pasował wszystkim, a my potrzebujemy dwa dni na to,
żeby wpisać te konkretne inwestycje do zmiany uchwały budżetowej.
Wiceprzewodniczący Rady Łukasz Budas – Panie radny Hurkot, ja jeszcze
chciałbym się spotkać z burmistrzem Obornik Śląskich, bo ja chcę również
partycypować w tych pieniądzach, bo wiem, że te 10 milionów, na które
zadłużamy Powiat to będą jedyne pieniądze, chyba że będziemy chcieli
zadłużyć Powiat na następne 10 milionów na lata 2028-2032 , zawsze tak
możemy zrobić. Myślę, że jeżeli będzie to poniedziałek, to dwa dni nikogo
nie zbawi, a wypracujemy jakiś kompromis. Ja widzę to tak, to co dzisiaj
każda gmina ugra to tak zostanie i będzie to święte.
48

Członek Zarządu Jan Hurkot – do Twojej Łukasz wypowiedzi, przecież Arek
był wicestarostą i chyba dbał o gminę Oborniki, w której żył i chciał coś
realizować. Gdzie był wtedy jako wicestarosta nie planując pewnych rzeczy.
Łukasz Budas – mimo wszystko będę Arka bronił i pójdę, bo tak jak było
powiedziane, poprzedni starosta pociągał za sznurki i wszystkiego sam
dopilnowywał, tak można powiedzieć i niektóre drogi były finansowane
w 100%. Nie wiem co było przyczyną, że w poprzedniej kadencji pieniądze
nie szły do Obornik, bo ja również byłem radnym i będę się upierał cały czas
i będę o Oborniki dbał. Wydaje mi się, że razem z innymi radnymi z Obornik,
bo każdy chce jak najlepiej dla siebie, dla swojej gminy. Dla mnie to co
zaproponował Pan Starosta Trela jest naprawdę dobre, z tym, że musimy
wypracować pewien kompromis, bo kasa wszystkich pokłóci.
Członek Zarządu Jan Hurkot - ja ad vocem do wypowiedzi Łukasza. Proszę
Państwa, zobaczcie jak my jesteśmy traktowani przez tych Panów w sejmie,
tych 460 ekspertów, nie użyję mocnych słów. Dlaczego jest dzielenie na drogi
gruntowe, powiatowe, krajowe, wojewódzkie, inne. Dlaczego nie ma jednego
operatora? I w imię czego drogi powiatowe, bo tak się nazywają, mają
finansować gminy? To jest skandal. Tak samo jak podział rowów na
podstawowe i inne. Niech to będzie w jednych rękach. My teraz się
gimnastykujemy, a jeżeli są to drogi powiatowe, to Powiat to powinien robić,
a nie skamleć do gmin. Albo niech ustawodawca ruszy mózgiem albo czymś
innym. A tak to my jesteśmy skłóceni. Niech Powiat robi drogi powiatowe,
a gmina gminne. Apelujmy do tych ludzi, którzy przychodzą nas tutaj
skłócać, żeby kto przeciw komu z jakiej opcji występował. Pytam jednego,
drugiego posła, którzy tu byli i Oni o wielu rzeczach nie wiedzą. I nie wiedzą,
po co tam siedzą. Albo ławy poselskie są puste. To jest poza tematem, ale
nieprzygotowane prawo, brak prostych rozwiązań, ciągle zmieniające się
przepisy …
Przewodnicząca Rady – drodzy Państwo, są dwie propozycje. Widzę, że do
consensusu nie dojdziemy na tą chwilę. Chcę zamknąć tą sesję.
Następnie Przewodnicząca Rady poinformowała radnych o korespondencji,
która wpłynęła do Biura Rady i zaproponowała, żeby skany tych pism zostały
radnym przesłane przez Biuro Rady:
1. Pismo z dnia 10.06.2015 r. z PZS Nr 2 w Trzebnicy;
2. Pismo z dnia 11.06.2015 r. z PZS Nr 1 w Trzebnicy;
3. Pismo z dnia 10.06.2015 r. PZS w Żmigrodzie;
4. Pismo z dnia 19.05.2015 r. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego;
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5. Pismo z dnia 25.05.2015 r. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego;
6. Pismo z dnia 28.05.2015 r. Pana Bogdana Sapkowskiego;
7. Pismo z dnia 28.05.2015 r. radnego Pawła Olesia;
8. Pismo z dnia 16.06.2015 r. Krajowej Rady Sędziów Społecznych;
9. Pismo z dnia 27.05.2015 r Stowarzyszenia „Nowa Trasa Obornicka”;
10.Pismo z dnia 11.06.2015 r. Wojewody Dolnośląskiego znak NKN.40.84.2015.SPI;
11.Pismo z dnia 12.06.2015 r. Wojewody Dolnośląskiego znak NKN4131.189.3.2015.SP1.
Pisma dołączone do protokołu.
Członek Zarządu Daniel Buczak – w kwestii wznowienia sesji zwołanej przez
Zarząd. Staram się znaleźć rozwiązanie kompromisowe. Z naszej strony jest
prośba, żeby dać nam 2 dni czasu. A jaki to będzie dzień to ustali Pani
Przewodnicząca, my się dostosujemy.
Ad. 16
Zamkniecie sesji.
Przewodnicząca Rady - z uwagi na to, że został wyczerpany porządek obrad,
zamykam obrady XIII sesji Rady Powiatu. Godz. 12.10.
Protokołowała:
Barbara Czternastek

50

