Projekt protokołu Nr XLV/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Trzebnickiego
z dnia 07 września 2017 roku
Pani przewodnicząca Małgorzata Matusiak otworzyła XLV nadzwyczajną sesję Rady
Powiatu Trzebnickiego. Powitała wszystkie przybyłe osoby oraz przedstawiła proponowany
porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Uchwała ws. zmiany budżetu Powiatu Trzebnickiego na 2017 rok;
2) Uchwała ws. zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Trzebnickiego na lata
2017-2027;
3) Uchwała ws. pokrycia ujemnego wyniku finansowego Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w
Trzebnicy za 2016 rok;
4) Uchwała ws. przyznania dotacji parafii rzymsko-katolickiej p.w. Podwyższonego Krzyża
Św. w Korzeńsku na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków na zadanie pn.: „ Renowacja i konserwacja
kamiennego portalu na elewacji zachodniej kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. oraz
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
5) Uchwała ws. przyznania dotacji parafii rzymsko-katolickiej p.w. Św. Judy Tadeusza i
Św. Antoniego Padewskiego w Obornikach Śląskich na prace konserwatorskie,
restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na
zadanie pn.: „ Prace remontowe wokół kościoła – remont cokołu z piaskowca i schodów’’;
6) Uchwała ws. przyznania dotacji parafii rzymsko-katolickiej p.w. Św. Anny w Szewcach
na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków na zadanie pn.: „ Remont dachu kościoła p.w. Św. Anny w Szewcach
– etap II ’’;
7) Uchwała ws. zmiany uchwały nr XL/192/2017 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 2
marca 2017 roku w.s. określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki finansowe przekazane
Powiatowi Trzebnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na rok 2017;
3. Zamknięcie obrad sesji.
Pan Wicestarosta Jerzy Trela złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad o pkt. ws.
podjęcia uchwały dot. zmiany Uchwały Nr XXXI/214/10 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia
28 czerwca 2010 roku w sprawie emisji obligacji Powiatu Trzebnickiego oraz zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu.

Pani Marzanna Jurzysta-Ziętek złożyła wniosek o rozszerzenie porządku obrad o pkt. ws.
podjęcia uchwały o przyznania dotacji parafii rzymsko-katolickiej p.w. Św. Stanisława Bpa i
Męczennika w Krynicznie na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku ruchomym
wpisanym do rejestru zabytków na zadanie pn.: „ Prace konserwatorskie przy szafie prospektu
organowego wraz z instrumentem muzycznym oraz balustradzie empory organowej’’;
Pan Wicestarosta Jerzy Trela wyjaśnił kwestię podjęcia w/w uchwały ale będzie to dopiero
możliwe kiedy zarząd wprowadzi do budżetu, który złożony jest autopoprawkę.
Pan Damian Sułkowski: Dlaczego po raz kolejny zarząd nie postępuje zgodnie ze statutem,
dlaczego nie ma przyjęcia protokołów z poprzedniej sesji, interpelacji i zapytania radnych
oraz sprawozdania Starosty z wykonania uchwała Rady Powiatu. Nie mamy dzisiaj oprawy
prawnej?
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Ja odpowiem, sesja nadzwyczajna ma swój inny tryb i tryb
jest zachowany zgodnie ze statutem powiatu trzebnickiego, prawnik dzisiaj w tej chwili ma
rozprawę w związku z tym tak jest a nie inaczej.
Pan Damian Sułkowski: Po pierwsze Panie Starosto chyba starostwo nie posiada tylko
jednego prawnika a po drugie ja tylko umie czytać statut i paragraf 18 mówi cyt. (…) hasło
stwierdzenia sesja nadzwyczajna jest stwierdzeniem potocznym używanym przez
samorządowców, przez polityków natomiast nigdzie w ustawie oraz statutach nie występuje
jest to sesja zwołana na wniosek zarządu, Państwo nie zwołujecie innych sesji jak tylko ta z
wyjątkiem sesji budżetowej to wszystkie są zwoływane na wniosek zarządu. Uważam, że
Państwa obowiązkiem jest przedstawić informację o pracach Starosty czy też pozwolić
radnym na zadawanie pytań. Zważywszy na to, że zaproponowałem spotkanie zarządu, Pana
Szydłowskiego o spotkanie w temacie szkół, edukacji, stanu szkół, kwestii dyrektorów i nie
chciałbym się dowiadywać z portalów społecznościowych ze zdjęcia, że są nowi dyrektorzy,
że szybko robimy zmiany w szkołach uważam, że są to ważne kwestie i co pozwoliłoby
dowiedzenia się co Państwem kierowało podjąć takie decyzje. Kolejna kwestia w tym temacie
to są materiały cyt. (…) wczoraj po pracy dopiero w godzinach wieczornych miałem
możliwość zapoznania się ze zmianami w budżecie to po co zgłaszacie wniosek z pierwszego
września kiedy nie potraficie dostarczyć materiałów w odpowiednim terminie o 22
otworzyłem komputer i zacząłem porównywać sytuację. To są pieniądze, to nie są Państwa
pieniądze to nie są moje tylko społeczności i każdy radny powinien mieć taką możliwość.
Druga kwestia wszyscy z tego co wiem otrzymujemy materiały drogą internetową i np. i
radnego Iwaszuka melie nie dochodzą bo Jego skrzynka nie funkcjonuje to w jaki sposób
otrzymuje te informacje oraz dlaczego nie ma obsługi prawnej? Może mi ktoś odpowie.
Pan Łukasz Budas: To czy pytania możemy zadawać przy punktach bo po tak długiej
przerwie nie ma punktu na pytania
Pani przewodnicząca Małgorzata Matusiak: Możemy ewentualnie poprosić zarząd o
wprowadzenie jednego punktu sprawy różne bo jesteśmy na etapie zmiany porządku obrad i
dodamy taka jest moja propozycja. Czy wnioskodawca dzisiejszej sesji wyraża zgodę na
dodanie punktu?
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Tak
Pan Damian Sułkowski: Ale ja nie otrzymałem odpowiedzi na moje pytania. Dlaczego
materiały nie przychodzą w terminie? Jeżeli materiały są niezgodnie ze statutem dostarczone
to skierowanie odpowiedniego pisma do wojewody wnioskuje, że wojewoda powinien
unieważnić jakiekolwiek decyzje podjęte przez nas w temacie dzisiejszej sesji już nie
wspominając dodatkową extra uchwałę o obligacjach do podważenia każda decyzja związana
z budżetem.

Pan Starosta Waldemar Wysocki: To co Pan mówi jest to Pana ocena jest to moim zdaniem
ocena zła nie ma Pan racji, nie ma takiej potrzeby, przejdźmy do sesji do podejmowania
uchwał.
Pan Damian Sułkowski: Panie Starosto czy ja mam rację czy nie ale czytać potrafię
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Ja Pana uczyłem i wiem, że Pan umie.
Pan Damian Sułkowski: Do tej pory mi w głowie został odruch wymiotny ale to jest inna
kwestia. Paragraf 18 mówi jasno 7 dni punkty, które powinny być na sesji natomiast w
paragrafie 14 pkt. 3 nie ma tam ani słowa, że dotyczy to sesji zwołanej jak żeście Państwo
wysłali dzisiaj do mnie i do Pani przewodniczącej. Ja stwierdzam fakt niezgodny ze statutem.
Jeżeli Państwo uważają, że można dostać materiały tuż przed sesją i Wam to odpowiada i
jesteście w stanie decydować o nowych wydatkach to świadczy to o tym, że najwyższa to
pora żeby rada się rozwiązała i ogłosić wybory albo niech zostanie wprowadzony komisarz.
Pan Wicestarosta Jerzy Trela: Mają być materiały tzn., że muszą być i często jest tak, że w
różnych radach nawet w dniu sesji. A pamiętacie Państwo, że sami tworzyliście uchwałę
podczas sesji i nikt tego nie kwestionował, nikt tego nie negował, że wojewoda tego nie
zatwierdzi.
Pan Damian Sułkowski: Ale to jest budżet
Pan Wicestarosta Jerzy Trela: To jest zmiana w budżecie nie uchwała budżetowa.
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Pan radny Sułkowski uważa inaczej to jest to Jego wola
może głosować przeciw, Pan może ze sobą wszystko zrobić. Może Pan wyjść, może Pan
głosować , może Pan siedzieć. Bardzo proszę o kontynuowanie.
Pani przewodnicząca Małgorzata Matusiak: Wnioskodawca prosi o dodanie kolejnego punktu
ws. emisji obligacji, następny punkt to będzie wniosek Pani Marzanny, kolejny sprawy
bieżące. Jako pkt. 8 dodanie punktu ws.podjęcia uchwały dot. zmiany Uchwały Nr
XXXI/214/10 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie emisji
obligacji Powiatu Trzebnickiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
GŁOSOWANIE NAD DODANIEM W/W PUNKTU:
13 – za, 2 – przeciw, 2 – wstrzymujące;
Wniosek o dodanie pkt. 9 – Sprawy różne
GŁOSOWANIE NAD DODANIEM PUNKTU SPRAWY RÓŻNE:
17 – za;
GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM CAŁEGO PORZĄDKU OBRAD SESJI WRAZ Z
WPROWADZONYMI ZMIANAMI:
15 – za, 0 – przeciw, 2 – wstrzymujące;
Ad. 2
Podjęcie uchwały ws. zmiany budżetu Powiatu Trzebnickiego na 2017 rok;
Pani Skarbnik Dorota Filon przedstawiła nowe zmiany wprowadzone do budżetu.
Pan Wicestarosta Jerzy Trela: Zarząd chciałby złożyć autopoprawkę do projektu uchwały o
kwotę 15 tysięcy złotych z wolnych środków z przeznaczeniem na renowację organów w
kościele w Krynicznie.
Pan Damian Sulkowski: Chciałbym otrzymać informacje nt. wszystkich dofinansowań do
instytucji kościelnych i zabytkowych, które otrzymał powiat.

Pan Starosta Waldemar Wysocki: To będzie w odpowiednim terminie przygotowane.
Pan Damian Sułkowski: A czyli informacji do projektów uchwał nie będzie?
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Ale nie ma potrzeby
Pan Damian Sułkowski: Tu Pan będzie mówił czyli jak wygodnie
/ 14:20 przyszedł Pan radny Robert Adach / 18 – radnych.
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Ja może poproszę Panią Jankowską żeby w miarę
możliwości wyjaśniła kwestię.
Pani Sabina Jankowska wyjaśniła kwestię dotyczącą dotacji przyznanych dla poszczególnych
kościołów.
Pan Robert Adach: Generalnie większość zabytków w Powiecie Trzebnickim w jakimś sensie
wymaga szybkiej interwencji łącznie z pałacem w Rościsławicach przypominam Edyta Stein
świadczyła wolontariat tam pilnie trzeba naprawić dach, który się wali. Radni tą uchwałę
przegłosowali choćby po to żeby po pierwsze: Wszyscy właściciele zabytków mieli, że jest to
transparentne, że nie jakiś zarząd podejmuje decyzje tylko, że zgłaszamy. Drugą intencją tej
uchwały było to żeby zapewniać wkład własny na środki, które gdzieś tam beneficjenci
pozyskują od ministra czy z urzędu marszałkowskiego bo parafie miały problem z wkładem
własnym czy też na dokumentację. Dzisiaj chciałbym żeby to wyglądało w ten sposób aby
przyjmować wnioski, rozpatrywać je i przydzielać tym, którym się najbardziej należy.
Pani Marzanna Jurzysta- Ziętek: Zarząd ma takie prawo jeżeli uzna, że dany obiekt wymaga
pilnego remontu, renowacji jak tutaj ksiądz zgłosił się do powiatu w imieniu właśnie parafii
żeby te organy wyremontować w 100 – lecie jak gdyby ich istnienia. Zarząd podjął taką
decyzję zgodnie z uchwałą, zgodnie z prawem, które posiada.
Pan Damian Sułkowski: Ja rozumnie, że w uchwale budżetowej wydatki inwestycyjne różnica
wynika z tego, że nie otrzymaliśmy unijnych pieniędzy związanych na inwestycje w szkołach,
tak?
Pani Skarbnik Dorota Filon: Tak one musiały być ściągnięte.
Pan Damian Sułkowski: Są wolne środki i w jakiej kwocie?
Pani Skarbnik Dorota Filon: Zostało ok. 500 tysięcy
Pan Damian Sułkowski: Jakie jest przeznaczenie tych pieniędzy ze strony zarządu? Czy
macie Państwo jakiś plan już?
Pan Sławomir Błażewski: Tak, w momencie kiedy były uchwalane budżety szkół one były
uchwalane do wysokości subwencji i do każdej szkoły i do liceum i do obornickiej i do
żmigrodzkiej w zasadzie dokładamy i te środki finansowe w momencie kiedy puścimy
płatności za miesiąc wrzesień nauczycieli będą weryfikowane i przeznaczane dla
poszczególnych szkół gdzie będzie potrzeba finansowa.
Pan Damian Sułkowski: Czy będzie nieodpłatny dojazd do szkoły powiatowej w Żmigrodzie?
Czy uczniowie jak w tej chwili będą musieli sobie kupować bilety za własne pieniądze?
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Szanowny Panie jakby Pan znał ustawę o oświacie to by
Pan wiedział, że obowiązek dowozu dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum spoczywa na
danej gminie. W związku z tym jeżeli są pobierane pieniążki za bilety od tych uczniów,
którzy dojeżdżają do Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II jest to nielegalne i jest to
niezgodne z prawem. Gmina ma obowiązek dowieść dzieci do szkoły do gimnazjum. Gmina
powinna wysadzić dzieci pod gimnazjum gminnym i ten kawałek dzieci powinny sobie
przejść do szkoły powiatowej. Tak mówi litera prawa.
Pan Damian Sułkowski: Ale jak chcecie ten problem rozwiązać?
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Dyrektor z Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w
Żmigrodzie już rozmawia z Burmistrzem Robertem Lewandowskim, że nie postępuje zgodnie
z prawem.

Pan Damian Sułkowski: To, że nie ma porozumienia mnie to naprawdę nie interesuje
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Ale tu nie musi być żadnego porozumienia, litera prawa
mówi o tym, że gmina ma dowieść dzieci do szkoły i koniec.
Pan Damian Sułkowski: Litera prawa mówi, że 7 dni więc dla mnie to brzmi abstrakcyjnie.
Mnie nie interesuje litera prawa bo tego Pan nie przestrzega. Ja się pytam czy rozwiązany
zostanie problem w jakikolwiek sposób?
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Tak
Pan Damian Sułkowski: Kiedy?
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Proszę Pana są rozmowy z Panem Burmistrzem, że
postępuje niezgodnie z ustawą
Pan Damian Sułkowski: Ja się nie pytam czy zgodnie z ustawą a się pytam czy dzieci będą
miały dowóz?
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Muszą mieć dowóz nie czy będą tylko muszą to jest sprawa
Burmistrza.
Pan Paweł Oleś: Ja się bardzo cieszę, że te zmiany w budżecie dotyczą gminy Żmigród i
chyba nareszcie idziemy dobrą drogą bo jeżeli po otwarciu ofert przetargowych brakuje
jakiejś kwoty to jej szukamy a nie zdejmujemy z innej inwestycji bądź z innej gminy.
Proponuję żeby zastanowić co zrobić z wolonymi środkami i może przeznaczać je inwestycje,
które to zaczynamy i do końca je zrealizować.
Pan Robert Adach: Dopytuję o wniosek o dofinansowanie infrastruktury do LO nr 1 on był
gdzie on był składany?
Pan Wicestarosta Jerzy Trela: / niezrozumiała wypowiedź /
Pan Robert Adach: No to instytucją sprawdzającą jest miasto Wrocław.
Pan Wicestarosta Jerzy Trela: Oni przekazują do urzędu marszałkowskiego
Pan Robert Adach: I on odpadł ze względu na co? Na błędy formalne czy brak środków?
Pan Wicestarosta Jerzy Trela: Na różnego rodzaju. To nie były błędy formalne jeżeli błędem
formalnym jest pozwolenie na budowę jest na trzech kartkach i skanujemy, że są trzy pliki a
zarzut był taki, że powinien być jeden plik.
Pan Robert Adach: A czy Państwo się dowołaliście?
Pan Wicestarosta Jerzy Trela: Pisaliśmy odwołanie ale nic z tego.
Pan Robert Adach: A do sądu? W sądzie z reguły takie sprawy się wygrywa. Ja bym bardzo
prosił o uzasadnienie aby przesłać do wszystkich radnych w kontekście dlaczego ten projekt
odpadł i wnioskuję o to żeby się odwołać do sądu bo 60% w takich wypadkach jak Pan mówi
jakieś tam dwa pliki były a powinien być jeden w sądach się wygrywa i wtedy i można wrócić
do puli.
Pan Wicestarosta Jerzy Trela: Spróbujemy złożyć ponownie po nowym roku.
Pan Robert Adach: Ale ponownie nie będzie konkursu.
Pan Wicestarosta Jerzy Trela: Będzie bo pieniądze są
Pan Robert Adach: Ale zarząd województwa może przerzucić na inne.
Wnioskuję, aby wpisać do protokołu: Żeby zarząd przysłał uzasadnienie dlaczego ten
wniosek odpadł i proszę o to żebyście się Państwo odwołali do sądu jest to za duża
dotacja żeby się tak lekką ręką tego pozbyć.
Pani Marzanna Jurzysta- Ziętek: Odwołanie do sądu może nastąpić po odrzuconym wniosku
ale na to jest bardzo krótki czas. Chyba 14 dni ale nie jestem pewna bo ja kiedyś korzystałam
z tej procedury, odwoływałam się do sądu.
Pan Robert Adach: Ale rada powiatu w tym przypadku chyba nic do tego nie ma chyba, że się
mylę to się odwołuje organ, zarząd powiatu w tym wypadku. Ale jeśli oni Was odrzucili to
Wam przysługuje odwołanie do sądu. Zarząd województwa odrzucił i Wam jako zarządowi
przysługuje ta ścieżka sądowa jako ostateczność. Np. Milicz się odwołał do wyposażenia i z
tego co wiem wygrał

Pan Daniel Sułkowski: Proszę o przybliżenie punktu 29 zagospodarowanie terenu wokół PUP
i dlaczego tam jest 100 tysięcy złotych i na co to jest i dlaczego tak to nagle wychodzi? A do
Nowych Domów 100 tysięcy trzeba dołożyć a ich nie ma.
Pan Wicestarosta Jerzy Trela: Jak Państwo wiecie robimy termomodernizację całego budynku
w tej chwili jest zrobiony remont całego pierwszego piętra gdzie będzie przenoszony sanepid
natomiast całe wejście dookoła jest błoto, kawałek chodnika żeśmy tylko zrobili gdzie
Państwo tak protestowali, że robimy chodnik. Do tej pory ludzie chodzili po błocie, natomiast
cała część z tyłu jest ziemia, mury oporowe, które się sypią nie ma miejsca wydzielonego na
pojemniki na śmieci, nie ma oświetlenia terenu i ogrodzenia i to chcemy zrobić w tym roku.
Czy będzie taka kwota to się okaże po przetargu. Natomiast jeśli po przetargu będzie
nadwyżka to przesuniemy gdzie indziej trzeba to zrobić do zimy raz, że odblokujemy drogę
do trzech instytucji gdzie jest sporo petentów dlatego szykujemy tam będzie przynajmniej 15
miejsc parkingowych a być może i więcej. A po za tym jest to instytucja powiatowa gdzie
wizerunek jakiś był tego obiektu.
Pan Robert Adach: W związku z przeniesieniem sanepidu na ulicę Kościuszki
zawnioskowaliście do wojewody o dodatkowe pieniądze na przygotowanie tej infrastruktury
bo to jest zadanie własne wojewody.
Pan Wicestarosta Jerzy Trela: Rozmawialiśmy i nie było możliwości żeby wojewoda
finansował. Byliśmy u wojewody u dyrektora wojewódzkiego sanepidu jedynie co to będzie
podniesiony czynsz dostosowany do nowych pomieszczeń i to nam się zwróci w ciągu pary
lat nie było możliwości aby wojewoda sfinansował nasz budynek rozmowy były już
wielokrotnie i tu mówiliśmy już na tej sali.
GŁOSOWANIE NAD WPROWADZENIEM AUTOPOPRAWKI DOT. REMONTU ORGAN
W KOŚCIELE W KRYNICZNIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ:
17 – za, 0 – przeciw, 1 – wstrzymujący;
GŁOSOWANIE NAD CAŁYM PROJEKTEM DOT. ZMIAN W UCHWALE
BUDŻETOWEJ:
15 – za, 0 – przeciw, 3 – wstrzymujące;
Pan Wicestarosta Jerzy Trela: Zarząd prosi o zmianę porządku obrad i wprowadzenie
dodatkowego punktu a mianowicie dodanie projektu uchwały ws. przyznania dotacji parafii
rzymsko-katolickiej p.w. Św. Stanisława Bpa i Męczennika w Krynicznie na prace
konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków na
zadanie pn.: „ Prace konserwatorskie przy szafie prospektu organowego wraz z instrumentem
muzycznym oraz balustradzie empory organowej’’;
GŁOSOWANIE NAD ZMIANĄ PORZĄDKU OBRAD O DODANIE W/W PROJEKTU
UCHWAŁY: / jako punkt 8 /
17 – za, 0 – przeciw, 1 – wstrzymujący;
Ad. 2
Podjęcie uchwały ws. zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Trzebnickiego na
lata 2017-2027;
Pan Skarbnik Dorota Folion wyjaśniła kwestię podjęcia uchwały oraz fakt, iż zmiany w wpfie zostały dostosowane do zmian w uchwale budżetowej oraz wprowadzenie leasingu
operacyjnego na lata 2018-2020 roku, wykreślenie zadania związanego z liceum oraz
zwiększenie wolnych środków zgodnie z uchwałą budżetową.
Pan Wicestarosta Jerzy Trela: Jest to koparka z przystawkami
Pan Robert Adach: Na ostatniej sesji dostaliśmy tak wrzutkę z tym leasingiem koparkiładowarki za milion złotych. Ja wstępnie zrobiłem taką analizę i przy jednym kierowcy

ciągnika to się w ogóle nie zamortyzuje. Za ten milion złotych byśmy sto razy więcej kupili
usług w firmach zewnętrznych, które w czasie amortyzacji zrobiłyby kilkanaście więcej robót.
Nie wiem o co chodzi, że za milion złotych kupujemy koparko-ładowarkę kiedy mamy
jednego pracownika z uprawnieniami i on efektywnie będzie pracował przez cztery godziny
dziennie. Odejmując urlopy, zwolnienia lekarskie to się okaże, że ten ciągnik będzie pracował
dwie godziny dziennie. Kto to wymyślił i jak to wymyślił gdzie przy inwestycjach liniowych
naprawdę dobre są ceny na ścinkę poboczy na koszenie. I żeby nie było tak, że za 10 lat
będziemy musieli to ze złomować i zrobimy 100 kilometrów dróg czy 200 a jakbyśmy
zakupili w firmach zewnętrznych świadczących usługi to okazałoby się, że moglibyśmy
zrobić dużo więcej dróg. Nikt nam nie przedstawił biznesplanu na zakup tego urządzenia za
milion złotych. Nikt nam nie przedstawił jakiejś racjonalnej oceny i celowości tego zakupu.
To jest połowa hali sportowej w Obornikach.
Pan Starosta Waldemar Wysocki: W tej kwestii fachowcem jest Pan dyrektor ZDP i chyba to
nie budzi żadnych wątpliwości, Panie dyrektorze bardzo proszę o wyjaśnienie
Pan Łukasz Budas: To jest zwykła koparka na kołach za 900 tysięcy? To ja życzę Wam
powodzenia. Dzisiaj jako przedsiębiorca to życzę Wam powodzenia bo była mowa, że
kupujemy koparko-ładowarkę i za tym wnioskowałem a to są dwie różne rzeczy. Czas z jakim
ta ładowarka jeździ to w ogóle przestarzały sprzęt kupujecie. Ja myślałem, że jest to koparkoładowarka i zupełnie jest inna jej szybkość a inna jest szybkość koparki kołowej. Do czego
my to będziemy wykorzystywali? Bo z tego co zrozumiałem to po to ją kupujemy żeby ona
była do ścinania poboczy do koszenia taka była tu mowa. Koparka na którą trzeba mieć
specjalne uprawnienia bo jakbym tu dzisiaj miał zagłosować to bym na pewno nie podniósł
nigdy ręki za koparką kołową bo dla mnie są to wyrzucone pieniądze. Bo w ciągu sześciu
godzin ile ta koparka zrobi roboty? Bo godzinę będzie na dojazd, godzinę na powrót
pracownika i będzie jedna osoba, która ją obsługuje. Jeżeli ją zakupujemy za milion złotych
czyli w ciągu trzech lat ją amortyzujemy czyli po 300 tysięcy wydajemy. Do tego koszty
obsługi, koszty paliwa, serwisy. Jaki koszt zrobionego pobocza będziemy mieli bo to jest
istotną sprawą. Bo w firmach prywatnych to koparki zasuwają po 24 godziny na dobę
możecie sobie zobaczyć S-5 tam cały czas idą koparki jeden wysiada a drugi wsiada. Tak
samo przy sprzęcie rolniczym ludzie przez 24 godziny jeżdżą bo musi się sprzęt zwrócić a u
nas tak naprawdę ta koparka będzie obsługiwana przez sześć godzin. Większość godzin ona
będzie stała
Pani Marzanna Jurzysta-Zietek: Kiedy na stanie będziemy mieli tą koparkę mieliśmy utrwalić
to pobocza i ja właśnie w tej sprawie.
Pan dyrektor ZDP Paweł Kaźmierczak: Uchwała co do leasingu jest brakuje do ogłoszenia
przetargu i podpisania efektywnej umowy z firmą na dostawę takiej koparki uchwały, która
zabezpiecza takie środki finansowe. To była uchwała jedynie intencyjna bo w ślad za tym nie
mam żadnych potwierdzeń finansowych / szum na sali /
Pan Robert Adach: Wszyscy reprezentujemy jakieś społeczności lokalne i nie chciałbym żeby
Pan dyrektor automatycznie podejmuje decyzja po lobbingu poszczególnych radnych. Mamy
428 km dróg powiatowych na to jest nałożony jakiś harmonogram prac w zależności od
koszenia, ścinki pobocza czy udrażnianie rowów. Ja apeluje o wielofunkcyjność bo mamy
doświadczenie już w ZDP z lamborghini, który kosztował kilkakrotnie mniej i zmiana każdej
głowicy to jest jeden dzień roboczy dwóch albo trzech pracowników. Taka interwencyjna
maszyna powinna być za 200-300 tysięcy ale nie za milion złotych i ten milion gdybyśmy
przeznaczyli na te roboty liniowe w przetargu ścinka poboczy, koszenie i czasami wycinać
zakrzaczenia to może by się okazało, że za ten milion złotych w czasie amortyzacji tego
sprzętu zrobilibyśmy dużo więcej ja tak obstawiam.
Pan dyrektor ZDP Paweł Kaźmierczak: Firma, która nam podobne prace wykonywała za ok.
dwóch tygodni i wzięli za to kilkanaście tysięcy złotych a to jest rata leasingowa na miesiąc.

Pan Robert Adach: Ale po pierwsze bierze się średnie koszty stawek udawało nam się
rozstrzygać przetargi za dwa grosze za koszenie 1 metra kwadratowego. Nas interesuje średni
koszt wynikający z przetargu koszenia, wycinania krzaków i ścinki poboczy to są
podstawowe koszty. Za milion złotych to już się robi biznesplany do takich zakupów
inwestycyjnych.
Pan dyrektor ZDP Paweł Kaźmierczak: W zakresie koszenia poboczy to może ja powiem, że
robimy pracę na szeroką skalę i były zapytania o ceny wykonawców i jest to w granicach
kilkunastu groszy za metr kwadratowy nie ma już ceny 2 grosze, 3 grosze za metr
kwadratowy.
Pan Łukasz Budas: To proszę mi powiedzieć w jakim czasie ta koparka zetnie, wykosi
kilometr pobocza? Rozchodzi mi się o samo koszenie. Jaki to jest czas godzina, dwie, trzy,
cztery? Bo kosiarka bijakowa porządnej firmy włoskiej kosztuje 40 tysięcy złotych do tego
porządny mały ciągnik niech kosztuje 150 tysięcy o mocy 100 koni czyli mamy 200 tysięcy i
mamy kosiarkę bijakową za 200 tysięcy do koszenia poboczy a koparko-ładowarka firmy
volvo, która może być uniwersalna kosztuje 250-300 tysięcy złotych czyli mamy 500 tysięcy
złotych następne i potrzebujemy jeszcze do mulczowania i mamy trzy sprzęty, które nam
zasuwają za 900 tysięcy złotych, trzech operatorów i robią nam kilometry w jednym czasie.
Pan Wicestarosta Jerzy Trela: Kosiarka nie będzie kosiła zimą jak leży śnieg praktycznie od
października do marca nie wyjedzie natomiast maszyna to o której mówi Pan dyrektor w
okresie kiedy się nie kosi to ona wjeżdża na pobocza i mulczerem wszystkie krzaki nam poza
tym liczycie przez trzy lata tak jakby ta maszyna stała albo ktoś by ją zabrał w czwartym
roku nie płacimy już oni złotówki mamy tylko koszty utrzymania operatora plus maszyny. Po
za tym wcale nie jest to powiedziane, że ta maszyna mysi wracać codziennie na bazę i wracać
jeżeli wykonuje jakieś operacje w danej gminie np. na trzy dni to będzie stała u radnego czy
sołtysa albo u innych. Po to są te przystawki żeby w odpowiedniej porze roku zakładać tą
przystawkę, która jest potrzebna. Tak samo w tym roku kupiliśmy kosiarkę bijakową
zobaczymy w tym roku było więcej obkoszonych dróg niż w tamtym roku.
Pan Damian Sułkowski: Słyszeliście na poprzedniej sesji co mówił Pan dyrektor ze szpitala,
że kończy się sprzęt w szpitalu przede wszystkim sala operacyjna do anestezjologii, aparaty
wszystkie się kończą i my tak fajnie chlapu, chlapu 900 tysięcy. Pan dyrektor nie przychodzi
bo na pewno słyszy hasło za kulisami, że nie ma pieniędzy. A my na koparkę wydajemy 900
tysięcy. Koparko-ładowarka w Żmigrodzie z miejskiego zakładu odśnieża drogi z pługiem,
zeszły rok robiła to wspaniale nie zakopała się, przejechała, odśnieżyła pięknie. To, że nie
będzie koszona trawa to chyba logiczne bo będzie śnieg natomiast można odczepić tą
kosiarkę i ciągnik wykorzystać do innych zadań. A powiem Wam co nie będzie robione na
pewno, na pewno nikt nie będzie kopał koparką czyli ta podstawowa koparka nie będzie
wykorzystywana od późnej jesieni do wczesnej wiosny także tu jedna część całkowicie
odpada.
Pan Damian Sułkowski: To może ja złożę wniosek w kwestii zdjęcia zadania zakupu koparki
z projektu uchwały i omówienie go przy najbliższej komisji.
Pan Łukasz Budas: To ja do zarządu żeby został zrobiony biznes plan i przedstawiony nam. A
po za tym szpital upomni się na pewno za niedługo o jakieś pieniądze a my tutaj zastawiamy
DPS z ludźmi starymi szpital to też trzeba pomyśleć bo ja nie podnosiłem ręki za tym bo
jestem przeciwny bo później nie da rady przerzucić kredytu na drugą stronę.
GŁOSOWANIE NAD WNIOSKIEM PANA DAMIANA SUŁKOWSKIEGO O ZDJĘCIE Z
UCHWAŁY ZADANIA DOT. ZAKUPU KOPARKI :
7 – za, 8 – przeciw, 3 – wstrzymujące;
Pan Damian Sułkowski: Efektem będzie przetarg, że powiat kupi koparkę za 900 tysięcy

Pani przewodnicząca Małgorzata Matusiak: Jestem dyrektorem placówki o pewnych
sprawach ma prawo decydować dyrektor czy ma kupić tablicę czerwoną czy zieloną dlatego
też nie do końca się zgadzam
Pan Robert Adach: To jest milion złotych to nie jest tablica za 100 złotych.
GŁOSOWANIE NAD PROJEKTEM UCHWAŁY DOT. ZMIAN W WPF-ie POWIATU
TRZEBNICKIEGO NA LATA 2017-2027:
11 – za, 0 – przeciw, 7 – wstrzymujące;
Ad.3
Podjęcie uchwały ws. pokrycia ujemnego wyniku finansowego Szpitala im. Św. Jadwigi
Śląskiej w Trzebnicy za 2016 rok;
Pan Damian Sułkowski: Bezdyskusyjnie powinniśmy podjąć tą uchwałę, stać nas na koparkę
za 900 tysięcy to na szpital możemy łożyć bo jest najważniejszy.
GŁOSOWANIE NAD W/W PROJEKTEM UCHWAŁY:
18 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących;
Ad. 4
Podjęcie uchwały ws. przyznania dotacji parafii rzymsko-katolickiej p.w. Podwyższonego
Krzyża Św. w Korzeńsku na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na zadanie pn.: „ Renowacja i konserwacja
kamiennego portalu na elewacji zachodniej kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. oraz
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
/ z sali wyszli A.Gubernat i B.Rubaszewski / ilość radnych 16
GŁOSOWANIE NAD W/W PROJEKTEM UCHWAŁY:
16 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących;
Ad. 5
Podjęcie uchwały ws. przyznania dotacji parafii rzymsko-katolickiej p.w. Św. Judy Tadeusza
i Św. Antoniego Padewskiego w Obornikach Śląskich na prace konserwatorskie,
restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na
zadanie pn.: „ Prace remontowe wokół kościoła – remont cokołu z piaskowca i schodów’’;
GŁOSOWANIE NAD W/W PROJEKTEM UCHWAŁY:
16 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących;
Ad. 7
Uchwała ws. przyznania dotacji parafii rzymsko-katolickiej p.w. Św. Anny w Szewcach
na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków na zadanie pn.: „ Remont dachu kościoła p.w. Św. Anny w Szewcach –
etap II ’’;
/ do sali przyszedł B.Rubaszewski a wyszedł D. Sułkowski /
GŁOSOWANIE NAD W/W PROJEKTEM UCHWAŁY:
16 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących;
Ad. 8
Podjęcia uchwały ws. przyznania dotacji parafii rzymsko-katolickiej p.w. Św. Stanisława
Bpa i Męczennika w Krynicznie na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku
ruchomym wpisanym do rejestru zabytków na zadanie pn.: „ Prace konserwatorskie przy

szafie prospektu organowego wraz z instrumentem muzycznym oraz balustradzie empory
organowej’’;
GŁOSOWANIE NAD W/W PROJEKTEM UCHWAŁY:
16 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących;
Pani Marzanna Jurzysta-Ziętek: Chciałabym bardzo podziękować zarządowi i Panom
Starostom i tutaj kolegom, którzy zagłosowali za ostatnimi dwoma uchwałami one są z gminy
Wisznia Mała a szczególnie za tym ostatnim wnioskiem wprowadzonym tutaj na sesji.
Ad. 9
Podjęcie uchwały ws. zmiany uchwały nr XL/192/2017 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 2
marca 2017 roku w.s. określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki finansowe przekazane Powiatowi
Trzebnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok
2017;
GŁOSOWANIE NAD W/W PROJEKTEM UCHWAŁY:
16 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących;
Ad. 10
Podjęcia uchwały dot. zmiany Uchwały Nr XXXI/214/10 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia
28 czerwca 2010 roku w sprawie emisji obligacji Powiatu Trzebnickiego oraz zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu.
/ do sali wrócił D.Sułkowski /
Pan Janusz Szydłowski: Chciałbym zapytać bo z tego uzasadnienia nic nie wynika
Pani Skarbnik Dorota Filon: Podjęcie tej uchwały jest konieczne aby podpisać aneks do
umowy z Bankiem PKO a chodzi tutaj o przesunięcie terminów dwóch obligacji z 2018 i
2019 roku na rok 2022 i 2023.
GŁOSOWANIE NAD W/W PROJEKTEM UCHWAŁY:
15 – za, 0 – przeciw, 2 – wstrzymujące;
Ad. 11
Sprawy różne.
Pan Łukasz Budas: Dzisiaj odwiedziła mnie delegacja mieszkańców Obornik Śląskich i na
tyle co mogłem się zapoznać z dokumentami nt. żłobka w Obornikach. Chciałbym się
dowiedzieć na jakim to etapie na chwilę obecną jest bo z tego co mi rodzice przekazali i
dokumenty dostałem to w 2014 roku strażacy kwestionują żłobek w Obornikach Śląskich
wpływa to do obecnego Burmistrza wniosek o przeprowadzenie natychmiastowego remontu
bodaj, że do końca 2015 roku. Burmistrz w ubiegłym roku czy w tym roku już nie pamiętam
ogłasza przetarg na budowę żłobka w nowym miejscu w Obornikach Śląskich. I pojawiają się
schody i od 1-go października dzieci mają pójść do żłobka a mamy problem ze względu na to,
że turon przeoczył, że na jego gruncie nie znajdują się przyłącza chyba, prowadzi przez
ziemię powiatową. Czyli powinna być służebność i inne rzeczy. Mam pytanie do Panów
Starostów do Pana Błażewskiego na jakim to jest etapie i w którym miejscu i co my
zamierzamy zrobić. Bo jeżeli nie to ja się tym zajmę i to dosłownie 20-go powołam sesję
nadzwyczajną do 20-go zapoznam się ze wszystkimi dokumentami ze strony Obornik
Śląskich i strony powiatu i zwrócę się do radców prawnych powiatu trzebnickiego, którzy to
prowadzą żebym miał opinię na piśmie i żeby to nie była walka polityczna bo wszyscy to

powinni obrócić w pełen sukces żeby ten żłobek został otwarty 1-go października 2017 roku.
Bo nie może być tak, ze starostwo zahamuje otwarcie żłobka w Obornikach, że żłobek staje
się kartą przetargową to jeżeli nie to starostwo będzie ponosiło winę bo stroną jest tauron,
stroną postępowania jest tauron i my. Tylko jeżeli mamy iść do sądu czyli starostwo ale wiem,
że dba o własny interes żeby jak największe pieniądze wyciągnąć za służebność i za inne
rzeczy. Jeżeli pozwolimy tauronowi podłączyć się czy na drodze prawnej mamy prawo
dochodzenia swoich roszczeń? Czy pozbywamy się od razu tego wszystkiego? Bo nie wiem
jaki jest klucz prawny tego w starostwie? Tu nie ma winy po stronie starostwa ani Burmistrza
Obornik Śląskich tylko taurona. Bo ja wiem, że z reguły jest tak, że firmy przywłaszczają
sobie majątek i chciałbym się dowiedzieć na jakim Panie Starosto jest to etapie?
Pan Sławomir Błażewski: W momencie kiedy tauron wystąpił o zgodę podłączenie do
trafostacji w DPS-ie droga budynku DPS-u jest pomieszczenie, które ma 46 metrów i służy
działalności taurona, tauron przez tyle lat nie płacił nam żadnych kosztów z tego tytułu.
Poszliśmy w tym kierunku żeby unormować prawnie dlatego zaproponowaliśmy tauronowi
żeby to pomieszczenie przez nich zostało albo dzierżawione odpłatnie albo wynajmowane i w
tym kierunku szły nasz rozmowy żeby unormować prawnie. Sprawdziliśmy czy takie
trafostacje znajdują się jeszcze w naszych obiektach. Okazało się, że taka trafostacja jest
wybudowana na terenie Powiatowego Zespołu Szkół w Żmigrodzie i tą sytuację tą chcemy
unormować i takie trafostacje są też na terenie szpitali. Żaden z tych obiektów nie jest
zgłoszony do działalności gospodarczej przez tauron wręcz przeciwnie DPS płaci podatki za
całą powierzchnię budynku czyli de facto sponsorem turonu. Tauron nie daruje nikomu ani
złotówki kiedy spóźnimy się z płatnością nalicza odsetki. Wyszliśmy do taurona z propozycją
żeby to unormować prawnie. Stoją na stanowisku, że im się to należy za zasiedzenie. Także
jak Pan Łukasz powiedział sprawa prawdopodobnie skończy się sądownie. Rozpoznawaliśmy
w tej sprawie co w tej sytuacji jak nie wyrazimy zgody na podłączenie nowych inwestycji a
wyrazimy zgodę na naprawę bieżącą jak jest awaria to niektórzy mieszkańcy pozbawieni by
zostali prądu to tauron ma prawo wchodzić i naprawiać awaria natomiast na nowe jednostki
do czasu uregulowania prawnego powiedzieliśmy, że nie wyrazimy zgody. I tauron
odpowiedział, że w momencie kiedy mają takie sytuacje to szukają takiej trafostacji do której
podłączają. Chcieliśmy zaprosić na dzisiejszy zarząd Pana Burmistrza Arkadiusz Poprawę i
poprosiliśmy żeby wyjaśnił sprawę co jest powodem, że tauron nie podłącza odrębnej
trafostacji czy nie ma możliwości bo tego nie wiemy. Pana Burmistrza na dzisiejszym
zarządzie nie było. Bo jeżeli nie ma możliwości wiadomo nie będziemy działać wbrew
społeczeństwu wyrazimy zgodę i będziemy dochodzić swoich praw sądownie. Natomiast po
odpowiedzi tauronu taką, że podłączają do innej trafostacji myślałem, że temat jest
załatwiony. Nie znam sprawy w tym zakresie i jeżeli tauron z taką informacją do nas wystąpi,
że jedynym możliwym podłączeniem jest ta trafostacja my na nie będziemy robić żadnych
przeszkód i ta inwestycja powstanie. Samo podłączenie, wykonanie przyłącza to jest kwestia
dwóch, trzech miesięcy bo to jest na zgłoszenie a nie na pozwolenie na budowę.
Pan Łukasz Budas: Teraz odbijacie piłeczkę do Burmistrza Obornik mnie nie interesuje co
tam Burmistrz, mnie interesuje tak naprawdę mieszkańcy Obornik Śląskich, dobra dajemy
pozwolenie i czy w razie czego i czy możemy się ubiegać przed sądem za wszystkie
zadośćuczynienia wstecz? Nie, że nie dajemy odbić to bo to jest najłatwiejsza droga a
dopiekliśmy komuś czy jedna strona czy druga bardzo się cieszymy z ludzkiego nieszczęścia.
Ale tu jest słuchajcie naprawdę sprawa dzieci nie żonglujmy dziećmi, wyroku sądów są
wszędzie więc mamy kancelarię prawną – dwie jeżeli sobie nie potrafią poradzić to
zatrudnijmy następną. Bo są wyroki i możemy na podstawie wyroków sprawdzić czy jeżeli
damy podłączenie czy możemy ubiegać się dalej, przecież my nic nie podpisujemy tylko w
tym momencie użyczamy im trafostację. Dla mnie stroną postępowania jest tauron bo
pozwolenie na budowę zostało wydane, decyzje ktoś w tym momencie nie popatrzył – trudno

ale jedna najważniejsza sprawa czy jeżeli pozwolimy się podłączyć czy dalej mamy
roszczenia w sądzie?
Pan Sławomir Błażewski: Ja powiedziałem wyraźnie – jaka była odpowiedź z turonu. Czy to
samorządowa własność czy to prywatna własność i na tej własności jest zlokalizowana
trafostacja / niezrozumiałe słowa / to tauron wyznacza i podłącza do innych trafostacji. Nie
mamy informacji od tauronu, że nie ma możliwości podłączenia tej tej inwestycji do innej
trafostacji takiej informacji my nie posiadamy i my takiej informacji nie posiadamy. Dyktują
nam takie warunki, że dobrze podpisujemy umowę służebność pełna 24 godziny na dobę i, że
nie muszą pytać właściciela o zgodę na wjazd, brama kiedy chcą żeby była pootwierana.
Przecież to jest DPS i to musi być unormowane w jakikolwiek sposób a nie, że oni sobie
wjeżdżają kiedy chcą, robią samowolkę na naszym obiekcie i jeszcze korzystają z tego
obiektu.
Pan Łukasz Budas: Gdyby nie ta sprawa nikt by nie wiedział, ze mamy takie trafostacjach i by
to tak szło. Nie płaciliby przez następne 10 czy 15 lat tylko sprawa wypłynęła w Obornikach
Śl. Nie będziemy teraz szukali winowajców tylko wspólnie teraz razem popatrzmy jak to
rozwiązać. Bo to jest naprawdę sytuacja patowa i czy o trzy miesiące się spóźni otwarcie
żłobka w najlepszym wypadku. Ja później przy kampanii później zrobię plakaty. Ja jako
profesjonalista bym posadził swojego radcę prawnego i proszę mi powiedzieć jedną rzecz
jeżeli pozwolimy na podłączenie czy mamy roszczenie jeżeli mamy roszczenie to proszę się
podłączać i koniec. I występujemy na drogę sądową bo jeżeli nie to bierzemy wszystkich
radnych żeby zarządowi nie zarzucono niegospodarności i wszyscy radni powinni o tym
zdecydować czy dajemy czy nie bo to są milionowe sprawy. Bo tauron tak jak Pan Błażewski
powiedział to jest firma prywatna, która nikomu złotówki nie podaruje. Ale mamy nie całe 20
dni na otworzenie żłobka i jeżeli się z tym spóźnimy na podjęcie jakiejś decyzji to ja dzisiaj
mówię żebyśmy się zapoznali z tą sprawą jeżeli nie to 20-go robimy sesję ja osobiście
zwołam sesję nadzwyczajną ws. żłobka w Obornikach Śl.
Pan Sławomir Błażewski: Panie Łukaszu chyba następnego roku ma być otwarcie?
Pan Łukasz Budas: Ale tam jest problem i to będzie trwało ponad rok czasu.
Pan Robert Adach: Obracamy się w sferze podmiotów publicznych bo tauron też jest spółką
publiczną w większością i kapitałem skarbu państwa. Skoro tauron jest podmiotem
publicznym i nasze starostwo też jest podmiotem publicznym to chyba Pani Starosto to chyba
nie macie problemy żeby się dogadać?
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Ale rozmawiamy, zaprosiliśmy Pana Burmistrza ale nie
przyszedł.
/ szum na sali /
Pani Marzanna Jurzysta-Ziętek: Panie Starosto chciałam zapytać o chodniki w Malin i
Kryniczno, Ligota Piękna czytałam u Pana na profilu starostwa, że w ramach bardzo dobrej
współpracy mieszkańców Złotowa za to, że przynieśli podanie plus podpisy mieszkańców
Pan Starosta wyremontował kawałek chodnika. My jako Malin zgłaszaliśmy już trzy razy z
rządu, przyniosłam też podpisy mieszkańców. Chciałam zapytać czy jest taka inwestycja
planowana i w którym roku i czy Pan bierze pod uwagę to, że mieszkańcy Wisznia Mała i trzy
wnioski wnioskują o ten chodnik.
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Szanowna Pani zarząd w tej kwestii już podjął decyzję ale
jest na tyle potrzeb wybudowania nowych chodników, że nie da się tego zrobić w ciągu
jednego roku w ciągu roku 2018 w związku z tym będziemy dyskutować i ustalimy tzw.
hierarchię, które będą pierwsze, które będą drugie po kolei i po tej naszej analizie policzymy
pieniądze zobaczymy, które chodniki gdzie się zakwalifikują i rozpiszemy to na 2018 rok na
2019 rok. Chcemy aby to się w 2019 roku zakończyło. Czy nam się to uda zobaczymy,
spotykamy się z dyrektorem dróg i będziemy dyskutować w przyszłym tygodniu i też to
będzie brane pod uwagę.

Pani Marzanna Jurzysta-Ziętek: Ponieważ zbliża się 15-sty września i składamy schetynówki
i chciałam zapytać na które drogi składa powiat i czy Pan Starosta brał pod uwagę drogę
Piotrkowiczki jako kontynuację wzorowej inwestycji taką jaką jest Pierwoszów.
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Jeżeli popatrzymy na schetynówki to trzeba też popatrzeć w
której gminie była już robiona schetynówka a w której nie. I teraz możemy np. schetynówek
do realizacji zgłosić 10 i z tego zostaną wybrane dwie albo trzy. W związku z tym jeżeli
bierzemy to pod uwagę to też na ten temat będziemy dyskutować i zgłaszać
Pani Marzanna Jurzysta-Ziętek: A dokumentację do których mamy przygotowaną?
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Proszę Panią dokumentację mam
Pani Marzanna Jurzysta-Ziętek: Ale nie do wszystkich?
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Jeżeli założymy a mamy 432 km dróg, że połowa dróg w
powiecie jest wyremontowana tak pięknie co nie jest prawdą to zostaje nam 200 km dróg i
żeby wyremontować 200 km dróg tak jak sobie Pani marzy i życzy to trzeba na to100
milionów złotych a to jest inwestycja jak powiem na lat 10 to się nie pomylę.
Pani Marzanna Jurzysta-Ziętek: Ja gdzieś tam się dowiedziałam, że będzie szła droga tutaj
Oborniki Śl. ,Trzebnica i droga Żmigród dlatego pytam jaka dokumentacja jest przygotowana.
Kiedyś oglądaliśmy projekt drogi Piotrkowiczki i to było częściowo zrobione i
wnioskowałam do zarządu żeby ten projekt rozciągnąć aż do Miennic to był całość i dlatego
pytam na jakim etapie są Piotrkowiczki i które z tych wymienionych miejscowości, które
powiedziałam mają ważną dokumentację / szum na sali /
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Zacznę od tego, że najlepsze drogi są w Pani gminie
Wisznia jest najwięcej tych dróg powiatowych zrobionych i są powiedzmy najlepsze
Pani Marzanna Jurzysta-Ziętek: A widział Pan Piotrkowiczki – Miennice szczególnie?
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Jest taka droga Borzęcin – Marzęcin jak by Pani ją
zobaczyła to by Pani powiedziała to róbcie tą drogę Borzęcin – Marzęcin.
Pan Damian Sułkowski: A Pan powiedział, że to zrobił wykonawca S-ki
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Ja inaczej powiedziałem tylko Pan nie słuchał, będzie
robiona, będzie naprawiana.
Pan Damian Sułkowski: Powiedział Pan, że jeżeli nie zrobią tej drogi to Pan nie przejmie
żadnych dróg podwojewódzkich tak Pan powiedział na sesji ostatnio.
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Powiem tak jak Pan widzi tą drogę, którą robią od Prusic w
stronę Żmigrodu, naprawiają tą drogę to powinien się Pan zastanowić i np. w DSDiK w
Gdace rozmawiać z nimi bo jest to skandal, że równolegle robi się S-kę i naprawia się drogę
gdzie ludzie stoją po 40 minut czekając w kolejce aż tą drogę zrobią. Można było spisać
porozumienie i po oddaniu S-5 robić tą drogę a nie tak. Ludzie się skarżą, że stoją po
godzinach w kolejce.
Pan Robert Adach: To jest droga wojewódzka to jest krajówka a 5-ki nie remontuje DSDiK
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Na wniosek DSDiK mają przejść kaskadowo a DSDiK nie
przyjmie jak / szum na sali /
Pan Robert Adach: Jeśli jest tak jak Pan mówi to skończymy 5-kę Gdaka remontuje i oddaje
DSDiK ale za to bierze odpowiedzialność Pan rząd i Pan bo Pan tutaj rządzi.
Pani Marzanna Jurzysta-Ziętek: Czy może Pan powiedzieć, które drogi składamy bo zostało
nam tak naprawdę tydzień do złożenia projektów. Projekt nie pisze się jeden dzień proszę mi
wierzyć.
Pan Damian Sułkowski: Ja nie wierzę w ani słowo Pana Starosty bo według tych słów to
Trzebnica już od dwóch lat nie powinna ani grosza dostać na inwestycje. Natomiast z próbą
wejścia na tą schetynówkę to Pan Starosta jak był w PZP-rze to wchodził w kolejkę i
londował na końcu. Panie Starosto schetynówki już Pan powinien powiedzieć jakie będą
robione bezdyskusyjnie

Pan Starosta Waldemar Wysocki: Proszę Państwa będziemy składać trzy schetynówki:
schetynówka Trzebnica-Sułów, schetynówka Barkowo-Żmigród i schetynówka RościsławiceWielka Lipa.
Pan Damian Sułkowski: Co z dowozami dzieci? Niech Pan nie wysyła dyrektora szkoły na
rozmowy z Burmistrzem bo to Pan jest stroną a nie dyrektor szkoły. Proszę natychmiast
porozumieć się a nie może być tak, że jest jedyne miejsce w naszym powiecie gdzie dzieci
muszą za własne pieniądze dojeżdżać do szkoły to trza natychmiast rozwiązać. Druga kwestia
Nowe Domy, nie róbmy paranoji ludzie już tam rowami chodzą już są tak fajnie wydeptane
bo są tak fatalne warunki drogi.
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Mówi Pan nieprawdę Pan uprawia demagogię i dobrze, że
żyjemy w państwie demokratycznym bo jak by to nie było państwo demokratyczne to by się
Pan posunął do środków niedemokratycznych. Znam Pana mój drogi geniuszu, uczyłem Pana
i wiem.
Pan Damian Sułkowski: Pan za swoje wybryki w pracy co Pan robił to Pana tu nie powinno
być bo jak to kiedyś Pan przegnie pewną sytuację to wtedy będziemy inaczej rozmawiać. Pan
sam powinien się zastanowić co Pan kiedyś wyprawiał i co Pan próbuje nam wpierać. Bo
zwracanie się do mnie geniuszu ja Pana uczyłem / niewyraźna wypowiedź /. Nowe Domy co
w tym temacie? Przyszły pieniądze na drogę do Barkowa – zwiększyliśmy, Nowe Domy ta
inwestycja zostaje już będzie trzeci będzie zepchana, zepchana i nie będzie wykonana. Co
mam powiedzieć ludziom?
Pan dyrektor ZDP Paweł Kaźmierczak: W ostatnim czasie zostały złożone wnioski do
nadleśnictwa, dziś uzupełnialiśmy jeszcze jeden druk do Wrocławia / szum na sali /
Pan Damian Sułkowski: A wyda Pan te 150 tysięcy na remonty drogi w tym roku?
Pan dyrektor ZDP Paweł Kaźmierczak: Nie wiadomo.
Pan Damian Sułkowski: Kiedy się spotkamy na komisji w temacie jaki jest stan szkół, jakie są
syt. finansowe, ilu nauczycieli straciło pracę, również w jakim trybie Pan powołał
dyrektorów? Jeszcze w lipce Pan mówił, że nie ma kompetentnych ludzi, pracowników a
nagle z końcem sierpnia pojawiają się nowi dyrektorzy. Dyrektor musi mieć czas na
przygotowanie to się daje miesiące jakoś w Żmigrodzie się udało szkoda, to dlaczego w
innych miejscach nie można było. Niech sobie Pan powołuje kogo chce z PiS-u czy z opisu
dyrektor potrzebuje czasu. Nie wierzę w to żeby dyrektor był w stanie powołać do pracy
szkołę powołany dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego. Jestem nauczycielem i mam
wszystkie uprawnienia i dalej nie rozumnie
Pan Starosta Waldemar Wysocki: To niech się Pan do tego nie przyznaje.
Pan Damian Sułkowski: No nie rozumnie.
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Stary dyrektor ma umowę do 31 sierpnia i Pan stary
dyrektor musi przygotować szkołę do tego
Pan Damian Sułkowski: Kiedy będzie komisja Panie przewodniczący?
Pan Janusz Szydłowski: Na pewno będzie teraz komisja we wrześniu. Zwróciło się do mnie
Stowarzyszenie Nowa Trasa Obornicka i chcieli przedstawić swój projekt
Pan Damian Sułkowski: A jak ja się zwracam o komisję to nie ma żadnej reakcji a jak się
zwraca stowarzyszenie ja rozumni, że wyborcy są ważniejsi ale to są sprawy powiatowe
Pan Janusz Szydłowski: Teraz nawet nie mamy materiałów więc na czym mamy pracować?
Pan Paweł Oleś: Odnośnie komisji myślę, że może ustalimy jeden termin żeby dwa razy nie
przyjeżdżać, prosiłbym radnych jeżeli mają jakiś konkretny temat o którym chcieliby
porozmawiać żeby go do porządku obrad wrzucić to prosiłbym ma maila napisać ale też mnie
nurtuje jeden temat i tu prośba do zarządu żeby przygotować bilans z rocznych wydatków
DPS-u w Obornikach Śl. za lata 2014,2015 i 2016.
Pan Robert Adach: Dolny Śląsk i samorządy realizują najdłuższą trasę rowerową na Dolnym
Śląsku jak i w Polsce i jest u nas taki odcinek miedzy Książęcą Wsią i Gruszeczką wiem, że

Piotr Lech rozmawiał z Burmistrzem Trzebnicy, który jest właścicielem tego nasypu po
wąskotorówce, obok jest nasza droga powiatowa i Burmistrzowie ustalili, że to powiat będzie
robił. Panie Starosto ja nie chcę żeby tam była taka droga jaką Pan chciał wybudować czyli
drogę dla samochodów ja chcę żeby tam powstała trasa rowerowa. To są dwie różne sprawy i
ja nie chcę upolityczniać prostej sprawy. 1,5 km dziura bo jeżdżę tamtędy i nie do
przejechania i nagle zrobimy 200 km dróg rowerowych i zabraknie 1,5 km żeby skończyć
dwa powiaty. Dlatego proszę Was żebyście porozmawiali z Burmistrzem Trzebnicy i coś
ustalili, żebyśmy to pchnęli do przodu.
Pan Starosta Waldemar Wysocki: To Pan zbierał podpisy jak miała tam powstać droga
tłuczniowa jak idzie przez las z zaklinowaniem z klińcem i posypaniem takiego / niewyraźne
wypowiedzi / i z tego tłucznia z linii kolejowej Wrocław – Poznań Pan radny Adach chodził z
Panią sołtys Anną Tatarek obecną radną po miejscowości Książęca Wieś i zbierał podpisy, że
absolutnie nikt się nie zgadza na to żeby tam zrobić drogę. Teoretycznie jak się zrobi ścieżkę
rowerową a dalej tam będą te dołu metrowe w tej drodze powiatowej i tej, której Pan nie
może przejechać to co Pan sobie wyobraża, że samochód nie przejedzie po ścieżce
rowerowej?
Pan Robert Adach: No nie przejedzie bo w Miliczu pokazali jak zabezpieczyć
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Korzystając, że jestem przy głosie serdecznie Państwa
wszystkich zapraszam na koncert tu do tej sali na godz. 18.00.
Ad. 12
Zamknięcie sesji Rady Powiatu Trzebnickiego.
Pani przewodnicząca Małgorzata Matusiak zamknęła posiedzenie XLV sesji Rady powiatu
Trzebnickiego.
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