PROTOKÓŁ XXXIX/2017
XXXIX sesja Rady Powiatu Trzebnickiego odbyła się 8 lutego 2017 roku o godz. 1600 w sali
konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, przy ul. Leśnej 1
Obrady otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Rady Powiatu – Małgorzata Matusiak.
Przewodnicząca poinformowała, że na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie
powiatowym oraz § 12 ust. 7 Statutu Powiatu Trzebnickiego grupa radnych wnioskowała o
zwołanie sesji Rady Powiatu Trzebnickiego. Przewodnicząca przedstawiła proponowany
porządek obrad:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Trzebnickiego.
Sprawy różne.
Zamknięcie sesji

Przewodnicząca Rady powitała obecnych radnych, zgromadzoną publiczność, naczelników
poszczególnych wydziałów i media lokalne.
Przewodnicząca poinformowała, że w obradach uczestniczy 20 radnych, co stanowi quorum i
potwierdza prawomocność podjętych dzisiaj decyzji.
- nieobecny Bogusław Rubaszewski
Przewodnicząca Małgorzata Matusiak – Szanowni radni, z uwagi na fakt, że wpłynął wniosek
o zmianę w porządku w dzisiejszym posiedzeniu, pytam grupę wnioskujących o zwołanie,
czy wyraża zgodę o wprowadzenie. Pozwolę sobie odczytać wniosek Zarządu Powiatu
Trzebnickiego o zmianę w porządku powiedzenia XXXIX sesji Rady Powiatu Trzebnickiego.
Na podstawie §12 ust. 9 Statutu Powiatu Trzebnickiego, Zarząd Powiatu Trzebnickiego
wnioskuje o dodanie do porządku obrad następującego punktu:
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu
Trzebnickiego na 2017 rok.
Nadmieniam, że na ostatniej sesji została podjęta uchwała, uchwały dotyczące spraw szpitala,
w tym uchwała w sprawie zmian budżetu na 2017 rok i uchwała w sprawie umorzenia
zobowiązań Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Z uwagi na fakt, że z powodu
ważnych spraw służbowych Pan dyrektor obecny tu na sali nie będzie mógł uczestniczyć w
dalszej części, czy chciałby zabrać w tym momencie…
Wiceprzewodniczący Damian Sułkowski – Ja jeszcze…
Przewodnicząca Małgorzata Matusiak – Tak? Proszę, Pan Przewodniczący
Wiceprzewodniczący Damian Sułkowski – Dziękuję Pani Przewodnicząca. Wniosek wpłynął
w dniu dzisiejszym, tak?
Przewodnicząca Małgorzata Matusiak – Tak, dosłownie tuż przed sesją

Wiceprzewodniczący Damian Sułkowski – Ja mam takie uprawnienia, żeby nie zgodzić się na
zmianę porządku obrad, natomiast trzeba to przegłosować, ja osobiście jestem przeciw,…..
wrzucaniem tego samego dnia
Radny Robert Adach – my nie wiemy czego ma dotyczyć ta …. Zmiana, może ktoś nam
wytłumaczy
Przewodnicząca Małgorzata Matusiak – Czy wnioskodawca dzisiejszych zmian chciałby
dodać, tak? Panie Starosto?
Starosta Waldemar Wysocki – Tak, jeżeli mamy się tłumaczyć to bardzo prosimy Panią
skarbnik, Pana dyrektora bo ta uchwała dot. konkretnie szpitala.
Skarbnik Powiatu Grażyna Cygan-Wołyńczyc: Na ostatniej sesji podjęta została uchwała
wprowadzająca do budżetu kwoty 3 miliony 100 tyś zł. i przeznaczenie tej kwoty na pokrycie
ujemnego wyniku szpitala. Podjęcie takiej uchwały skutkuje tym, że nie jest zachowana
relacja z art. 243 ustawy o finansach w związku z tym najprawdopodobniej uchwała ta będzie
uchylona przez RIO. Zrobiliśmy WPF do tej uchwały bo pomijam fakt, że uchwalając zmianę
wyniku budżetu a taka zmiana została dokonana tamtą uchwałą jest konieczne równoczesne
podjęcie uchwały o zmianie WPF-u. Gdyby to było wtedy w tym samym dniu to wtedy
byłoby wiadomo, że wskaźniki są przekroczone. Zrobiliśmy to teraz zmiana WPF-u pokazuje
nam, że wskaźniki są przekroczone w związku z tym zarząd proponuje podjąć nową uchwałę
podobną do tej, która była poprzednio na jeszcze przed ostatniej sesji z tym, że tą uchwałą
uchylałoby się tą uchwałę o obligacjach.
Pani Skarbnik Grażyna Cygan-Wołyńczyc: Artykuł 243 ustawy o finansach publicznych
mówi, że rada nie może podjąć uchwały budżetowej ewentualnie jej zmiany jeżeli nie są
zachowane relacje określone w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych – nie może
podjąć a rada podjęła.
Pan Marzanna Jurzysta-Ziętek: Nie było Pani na ostatniej sesji jak tutaj zadawałam pytania
odnośnie uchwały budżetowej. Pan Starosta też nam nie odpowiedział kto przygotowywał tą
uchwałę budżetową na rok 2017 ponieważ to co wpłynęło do RIO też było z niezachowaniem
art. 242 ustawy o finansach publicznych. Jak to się ma?
Pani Skarbnik Grażyna Cygan-Wołyńczyc: Na pewno był tam zachowany art. 242
Pani Marzanna Jurzysta-Ziętek: Nie proszę Panią
Pani Skarbnik Grażyna Cygan-Wołyńczyc: Art. 242 mówi, że dochody bieżące budżetu
muszą być równe lub większe od wydatków bieżących a ta zasada została zachowana na
pewno.
Pani Marzanna Jurzysta-Ziętek: Jest różnica milion sto.
Pani Przewodnicząca Małgorzata Matusiak: Niedawno bo w piątek ku mojemu zdziwieniu
Pan Sławomir Błażewski członek zarządu za pośrednictwem biura wysłał mi uchwałę do

zapoznania się – uchwała, którą przegłosowaliśmy. Rozumnie, że ta uchwała ten materiał,
który został przygotowany i przedłożony drogą mailową jest niezgodny.
Pani Skarbnik Grażyna Cygan-Wołyńczyc: On zawiera treści, które zostały podjęte na sesji.
Uchwała została podjęta z naruszeniem przepisów.
Pani Sławomir Błażewski: / szum na sali - niewyraźna wypowiedź /.
Pani Przewodnicząca Małgorzata Matusiak: No to dlaczego nie ma uchwały dzisiaj ws.
WPF-u a w dalszym ciągu przekładacie nam ws. zmian budżetu powiatu.
Pani Skarbnik Grażyna Cygan-Wołyńczyc: Jeżeli ta uchwała byłaby podjęta to zmiana WPFu nie jest konieczna bo nie zmienia się wynik.
Pan Robert Adach: Skąd Państwo chcecie pokryć stratę szpitala z jakich środków?
Pani Skarbnik: W której, w tej nowej tej dzisiejszej?
Pan Robert Adach: Tak
Pani Skarbnik: Części ze spłaty a części ze stałych środków.
Pan Robert Adach: Ale umorzyliśmy zobowiązania to jak możemy pokryć z czegoś czego już
nie mamy. Podjęliśmy uchwałę o umorzeniu zobowiązań szpitala wobec powiatu i to się
dokonało i nie ma wstecznej działalności, nie można z powrotem reanimować zobowiązań bo
to jest niezgodne z prawem, umorzyliśmy uchwałę. Nie można pokryć strat zobowiązaniami
szpitala wobec powiatu bo już tych zobowiązań nie ma przecież to jest oczywiste. No nie ma
bo podjęliśmy uchwałę ona jest w obiegu prawnym do czasu uchylenia jej przez RIO nie
możecie pokazać po stronie przychodów czegoś czego już nie ma. Nie ma już tych
zobowiązań bo je umorzyliśmy. To jest tak jakbym darował sąsiadowi dług a później sobie
przypomniał po roku, że a jednak jesteś winny mi. Tak nie jest umorzyliśmy, Państwo też
głosowaliście za umorzeniem zobowiązań i tych zobowiązań już nie ma.
Pan Jan Hurkot: Mam propozycję żeby do tej uchwały wrócić na następnej sesji zobaczymy
czy w między czasie opinia z RIO czy nadzoru wojewody.
Pani Przewodnicząca Małgorzata Matusiak: No jak rada nie miała kompetencji, no była Pani
mecenas obecna na sali był organ wykonawczy i Pan nam teraz mówi, że rada nie rada była
zgoda zarządu a Państwo nam teraz mówicie, że nie mieliście tu kompetencji?
Pan Jan Hurkot: Moja propozycja brzmi: Żeby tą uchwałę dzisiaj odrzucić, nie przyjmować
nie poszerzać programu sesji zrealizować to co mamy do realizacji a w między czasie może
będzie opinia odnośnie tamtej uchwały i się dopasujemy do niej.
Pan Łukasz Budas: Proponuję przerwać tą dyskusję przegłosować to ze względu na to jeżeli
odrzuci RIO to wtedy się zastanowimy.
Pan Robert Adach: Chciałbym podpowiedzieć zarządowi, że budżet można zbilansować w
różny sposób oczywiście po najmniejszej linii oporu można zmniejszyć wydatki bieżące i

wtedy to się wszystko zbilansuje. Po za tym można / szum na sali / , to co Państwo nam
zaproponowaliście wszyscy czujemy, że przegłosowaliśmy uchwałę o umorzeniu zobowiązań
i co to jest. Jak możemy teraz wziąć zobowiązania których nie ma to jest dopiero bubel
prawny.
Pani Przewodnicząca Małgorzata Matusiak: Nadało jej się numer uchwała jest w obiegu
wcześniejsza uchwała ws. zmiany budżetu powiatu trzebnickiego dlatego jest wniosek
formalny, który należy przygotować o przerwaniu dyskusji tym samym… Najpierw wniosek
o przerwanie dyskusji Pana Łukasz Budasa:
GŁOSOWANIE NAD W/W WNIOSKIEM
13 – głosów za , 7 – głosów wstrzymujących, 0 – głosów przeciw;
Następny wniosek dot. zmiany porządku obrad sesji czyli wprowadzenie dodatkowego punktu
zaproponowanego przez zarząd dot. uchwały ws. zmian w budżecie powiatu trzebnickiego w
2017 roku
GŁOSOWANIE NAD W/W WNIOSKIEM WPROWADZONYM PRZEZ ZARZĄD
8 – głosów za, 11 – głosów przeciw, 1 – głos wstrzymujący się;
Pan Robert Adach: Czy zarząd podjął kroki w celu wyemitowania obligacji?
Pan Sławomir Błażewski: Wnoszę o rozszerzenie porządku obrad o podjęciu uchwały WPF i
o obligacjach. Jest to uzupełnienie tego wniosku, który poszedł w momencie kiedy żeśmy
podjęli uchwałę, że stratę szpitala chcemy pokryć z obligacji, WPF jest z błędem mówię od
razu, że wskaźniki nie są zachowana w roku 2018 i w ślad za tym jest przygotowana uchwała
o uruchomieniu obligacji czyli RIO będzie miało komplet dokumentów. Uchwałę, która wolą
rady było pokrycie z obligacji, w ślad za tym uchwała obligacyjna idzie i WPF z błędem.
Pan Damian Sułkowski: Czyli ile to jest projektów?
Pan Sławomir Błażewski: Dwa.
Pani Przewodnicząca Małgorzata Matusiak: Proszę zwrócić uwagę na treść, jeżeli są
wątpliwości otwieram dyskusję.
Pan Jan Hurkot: Może dzisiejszy program zrealizować a ten na kolejnej sesji. Jutro mamy
Komisję Polityki Społecznej, nie śpieszmy się bo znowu zostaniemy wymanewrowani w taki
czy inny sposób.
Pan Robert Adach: Zarząd może podjąć działania związane z emisją obligacji na podstawie
uchwały a za tydzień lub dwa uzupełnimy dla RIO WPF i być może Państwa schylicie się
WPF-em w ten sposób żeby go zbilansować, uchwała nie jest z błędem, uchwała mówi tylko i
wyłącznie o pokryciu starty wynikającej z ustawy o działalności medycznej i pokryciu tej
straty z obligacji. A co do WPF-ki można tak poprzesuwać żeby tego błędu nie było, trzeba
się schylić ograniczyć wydatki bieżące być może pewne wydatki w bieżących wydatkach
przerzucić uchwałą rady powiatu na wydatki inwestycyjne i w ten sposób poprzesuwać ale

dajcie sobie czas żeby to zrobić porządnie i dobrze. Innymi słowy nic nie wstrzymuje zarząd
do tego żeby podjąć działania do wyemitowania obligacji bo macie tą uchwałę, która Was do
tego obliguje ona jest w obiegu prawnym a całą resztę sobie z czasem uzupełnicie tym
bardziej, że to jest proces emisji obligacji trwa. Ile Pani Skarbnik? Około miesiąca?
Pani Skarbnik Grażyna Cygan-Wołyńczyc: Ponad. RIO ma miesiąc na wydanie opinii.
Pan Robert Adach: Może nas wezwać do uzupełnienia do poprawy WPF-u. Może być tak, że
uchwała będzie w obiegu prawnym a tylko WPF-ka zostanie uchylona przez RIO. Może być
też tak, że my za tydzień wyślemy już poprawione dokumenty.
Pan Wicestarosta Jerzy Trela: Jest propozycja Pana Roberta Adacha, że głosujemy uchwałę o
obligacjach.
Pan Robert Adach: Nie ona została przegłosowana.
Pan Sławomir Błażewski: Nie emisja obligacji nie została przegłosowana.
Pan Robert Adach: No to emisję obligacji jak najbardziej trzeba przegłosować tę uchwałę.
Pan Sławomir Błażewski: Ale żeby uruchomić obligacje trzeba w tym momencie też być
WPF bo nie uruchomimy obligacji bez WPF-u, która podlega opinii RIO i jest potrzebna do
uruchomienia obligacji jest niezbędna.
Pani Skarbnik Grażyna Cygan-Wołyńczyc: Uchwała ws. WPF-u powinna być podjęta łącznie
z uchwałą z 2 lutego taki jest obowiązek ustawowy. Skoro nie została podjęta więc może być
podjęta dzisiaj z tym, że jest z błędem. To nie jest tak, że można to dopasować bo akurat 2018
rok wskaźnik na rok 2018 liczony jest z lat, które już się wykonało czyli 2015, 2016 i plan
2017 czyli my nie możemy zwiększyć od tak sobie. Nie zmienimy tych lat, które były.
Pan Wiceprzewodniczący Damian Sułkowski: Bo Państwo próbujecie narzucić tylko jedną
wersję WPF-u z błędem. Ja uważam, że można to zrobić inaczej, można tu dokonać zmian w
budżecie i zmian w WPF-ie i doprowadzić do sytuacji takiej, że WPF nie będzie z błędem.
Przecież to nie jest jedyne rozwiązanie, że musimy wysłać z błędem WPF bo się
współczynniki nie zgadzają. Przecież można zrobić w drugą stronę zmienić inne rzeczy żeby
się współczynniki zgadzały.
Pani Skarbnik Grażyna Cygan-Wołyńczyc: To nie jest z błędem, WPF nam wskazuje
wskaźniki / szum na sali /
Pan Wiceprzewodniczący Damian Sułkowski: Wskaźniki można zmieniać również w drugą
stronę czyli doprowadzić do zmian w budżecie tak żeby wskaźniki się zgadzały a nie tutaj
proponować nam błędny wskaźnik z błędem wskaźnika WPF tak jak na ostatniej komisji czy
sesji pokazywaliście projekt budżetu w Excelu, w którym w tabelkach się sumy nie zgadzały.
Można też w drugą stronę, spróbować to poprawić być może z jakichś inwestycji trzeba
zrezygnować. Podjęliście Państwo decyzję o tym, że szpital będzie w tej formie jakiej jest
więc nie da rady mieć jednego i drugiego trzeba z pewnej rzeczy zrezygnować po to żeby ten
szpital utrzymać a nie tylko pokazywać, że innej drogi nie ma – jest inna droga.

Pani Skarbnik Grażyna Cygan-Wołyńczyc: Gdyby ten wskaźnik był w latach dalszych wtedy
można trochę pożonglować tymi wydatkami ale to jest wskaźnik liczony na podstawie tego co
już było. Bo rok 2018 jest wyliczany na podstawie roku 15, 16 i 17 – planów.
Pan Robert Adach: Ale możemy wyemitować obligacje, którą spłatę odroczymy na 2018 lub
2019 rok.
Pani Skarbnik Grażyna Cygan-Wołyńczyc: One i tak są na 2026 są przewidziane.
Pan Robert Adach: Ja proponuję mimo wszystko wrzucić to na komisję a na komisję my się
przygotujemy merytorycznie wtedy poczytamy ustawę i wtedy pogadamy z zarządem. Jak
przypominam, że przy głosowaniu budżetu prosiłem żeby zapisać w projekcie budżetu stratę
szpitala. Zarząd powiedział, że jest tyle czasu, że my se zdążymy do końca marca te pieniądze
zapewnić. Ja mówię nie weźmy bo będzie problem z emisją obligacji, to się dzisiaj dzieje
dokładnie dwa m-ce temu przy głosowaniu budżetu przewidziałem i ostrzegałem zarząd a
dzisiaj przychodzicie mówicie, że błąd nie wrzucamy pewnej uchwały finansowej na komisję.
Obiecuję, że się przygotujemy co do tego tylko musimy od zarządu dostać dokumenty bo nie
będziemy z gwiazd wróżyć. Jeśli trzeba będzie to się spotkamy w przyszłym tygodniu na
komisji czy jutro i omówimy to wszystko. Tego nie można robić jak Wy to robicie bo po
pierwsze, ta pierwsza zmiana budżetu była karygodna bo chcieliście żebyśmy głosowali nad
wirtualnymi pieniędzmi, których już nie ma. Jak mogliście taki projekt budżetu przygotować,
że umorzyliśmy zobowiązania szpitala wobec powiatu a Wy te pieniądze dalej wkładacie do
budżetu. Po drugie tak mi się wydaje, że radnym bardziej zależy tym radnym PiS-u też,
którzy są w opozycji do zarządu bardziej zależy żeby był porządek w budżecie niż zarządowi.
Janusz przed chwilką też się dziwiłeś, że umorzone pieniądze wprowadzamy do budżetu.
Pan Sławomir Błażewski: Kierunek zarządu nie był w tym kierunku żeby zadłużać powiat i w
tym momencie zobowiązania powiatu wzrosły o 3 miliony 100 uruchomione obligacje tylko
my źródła finansowania wskazali całkowicie inne, nie chcieliśmy zadłużać powiatu żeby
zaległości inwestycyjne na kolejne lata były wyższe. W momencie kiedy idziemy w kierunku
zadłużenia powiatu wiadomo, że rezygnujemy z niektórych wykonywanych inwestycji, które
to można byłoby wykonywać.
Pan Robert Adach: Po pierwsze Wy chcieliście spłacić stratę szpitala pieniędzmi szpitala bo
przecież szpital tych pieniędzy nie ma bo są to wirtualne pieniądze ja dokładnie Panu powiem
co Pan chciał zrobić Panie inżynierze finansowy bo już pan robił inżynierię w Obornikach,
robił Pan w szpitalu z Panem / niezrozumiała wypowiedź / Pan chciał zrobić to pokryć
pieniędzmi szpitala stratę szpitala po czym te pieniądze by się pojawiły w starcie szpitala za
rok 2018 ale stratę szpitala za rok, przepraszam za rok 2017 ale stratę za 2017 nie pokrywa się
w 2018 w którym jeszcze będziecie rządzić ale w 2019 w którym mam nadzieję, że nie
będziecie rządzić. W tym wypadku chcieliście te pieniądze przerolować na 2019 – tak Panie
Starosto bo to jest Wasz stary majstersztyk a Pan tutaj jak zwykle tą inżynierią finansową
próbuje udowodnić, że my chcemy zadłużyć powiat. Nie my nie będziemy uprawiać
wirtualnej inżynierii finansowej, że pieniędzmi szpitala będziemy stratę szpitala spłacać.

Pan Sławomir Błażewski: Panie Robercie o ile wiem to są publiczne pieniądze jeżeli szpital
korzystał z naszego budżetu dostał od nas pożyczkę jak gdyby bo żeśmy poręczenia, które
były zaciągnięte spłacali to nie są wirtualne pieniądze to są faktyczne pieniądze, które my
żeśmy / niewyraźna wypowiedź /ze względu na poręczenie, które nie wiem czy za Pana czy
jeszcze za poprzednika były zaciągnięte. To nie są wirtualne pieniądze to są rzeczywiste
pieniądze.
Pan Robert Adach: Szpital ich nie ma wirtualne pieniądze.
Pan Sławomir Błażewski: Szpital będzie je miał z powrotem bo jeżeli 2 miliony szpital nam
wpłaca tak bo na tym opierał się mój montaż finansowy to w tym momencie w momencie
kiedy pokrywamy stratę dostaje 3 miliony 124 tysiące czyli oddaje nam dług, który jest, który
stworzony był w wyniku poręczenia a my oddajemy z nadwyżką czyli milion dwieście
jeszcze dodatkowo dostaje do tego żeby zachować jakiekolwiek płynności finansowe i do
dyspozycji jest to w tym momencie dyrektora szpitala. Za rok 2016 strata, która jest - jest 616
tysięcy do pokrycia czyli jeżeli stratę byśmy pokryli za rok 2015 i / niewyraźna wypowiedź /
zostaje jeszcze oprócz tych dwóch milionów, milion 124 tysiące więcej to można w tym
zakresie domniemać, że w tym roku 2017 prawdopodobnie skończyły by się dopłaty do strat,
które to szpital generował bo tych strat prawdopodobnie nie będzie.
Pan Janusz Szydłowski: Uchwała została przegłosowana, kwota została umorzona, uchwała
została podjęta / niewyraźne wypowiedzi radnych /.
Pan Robert Adach: Strata za 2016 jest mała ponieważ wpompowaliśmy w szpital pokrywając
można się od zarządu dowiedzieć 5, 6 milionów i teraz i tak nie ma wpompowania tylu
pieniędzy szpital za 2016 rok szpital wygenerował stratę 600 tysięcy zł , Janusz ma rację tych
pieniędzy już nie ma ale Wy jeszcze raz je macie to trochę mi przypomina scenę z filmu
bodaj, że „Nie ma róży bez ognia” jak z lustro sprzedawał i Ty jesteś mi winien 200 zł
przypominacie sobie – 400 zł, jesteś mi winien 400 zł to takie majstersztyki inżynierii
finansowej uprawiacie. Tych pieniędzy po pierwsze już nie ma, nie bierzcie ich pod uwagę po
drugie jeśli szpital ze swojej kasy bo szpital Panie dyrektorze ma problemy bo z tego co
rozumie z płatnościami bieżącymi czyli tych pieniędzy nie ma dwóch milionów. Skoro ich nie
ma to nawet jak my to skąd ma wziąć żeby nam dać? Czyli to będą wirtualne pieniądze, które
nam da my tymi pieniędzmi spłacimy zadłużenia co spowoduje, że w roku 2017 zwiększenie
znów straty czyli zapętlimy się ze stratami ale Wasz scenariusz był taki że stratę za 2017
pokryje zarząd w 2019, to już będzie nowy zarząd.
Pani Przewodnicząca Małgorzata Matusiak: Padł wniosek o zmianę porządku obrad kto z Pań
i Panów jest za wprowadzeniem i podjęciu: 1) Projektu uchwał ws. zmiany WPF-u powiatu
trzebnickiego na lata 2017-2027.
2) Projektu uchwały ws. emisji obligacji powiatu
trzebnickiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
GŁOSOWANIE NAD ZMIANĄ PORZĄDKU OBRAD:
8 – głosów za, 11 – głosów przeciw, 2 – głosy wstrzymujące się;

Pani Przewodnicząca Małgorzata Matusiak: Czy wnioskodawca dzisiejszej sesji chciałby
dokonać zmiany w porządku obrad?
Pan Wiceprzewodniczący Damian Sułkowski: Sygnalizowałem wcześniej, że będę chciał
zmienić, zaproponować porządek obrad. To co się dzieje tutaj co byliśmy świadkami
pewnych prób dziwnych, niezrozumiałych zmian budżetu wiąże się jest w naszej radzie od
samego początku w związku z powyższym i tu też czytam uzasadnienie pragnę złożyć plan
porządku obrad, dodanie uchwały ws. odwołania Starosty Powiatu Trzebnickiego. Jak
Państwo pamiętacie w czerwcu zeszłego roku na sesji absolutoryjnej Pan Starosta i zarząd nie
otrzymał absolutorium w tym samym czasie również 16 czerwca 2016 roku grupa 11 radnych
złożyła wniosek na ręce Pani Przewodniczącej ws. odwołania Starosty Powiatu Trzebnickiego
Pana Waldemara Wysockiego co jednoznaczne również jest z odwołaniem całego zarządu
powiatu. Czy Państwo sobie życzą odczytanie uzasadnienie teraz czy później? Pan
Wiceprzewodniczący zapoznał wszystkich radnych z w/w proponowaną uchwałą wraz z
uzasadnieniem / 33 min – 39 min /.
Pani Przewodnicząca Małgorzata Matusiak: Każdą zmianę trzeba przegłosować, zgodnie z
sugestiami Pana Wiceprzewodniczącego proszę o zapoznanie się z proponowaną uchwałą ws.
odwołania Pana Starosty Powiatu Trzebnickiego. Kto z Pań i Panów jest za dodaniem do
porządku obrad sesji w/w uchwały jako punkt 3.
GŁOSOWANIE NAD WPROWADZENIEM ZMIAN DO PORZĄDKU OBRAD:
11- głosów za, 9 – głosów przeciw, 1 – głos wstrzymujący się;
Pani Przewodnicząca Małgorzata Matusiak poinformowała, iż został zatwierdzony punkt o
rozszerzenie o dodatkowy punkt nr 3 w porządku obrad.
GŁOSOWANIE NAD CAŁYM PORZĄDKIEM OBRAD PO ZMIANACH:
11 – głosów za, 9 – głosów przeciw, 1 – głos wstrzymujący się;
Ad. 2 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Trzebnickiego.
Pani Przewodnicząca Małgorzata Matusiak przekazała głos Panu Wiceprzewodniczącemu
Damianowi Sułkowskiemu, który jest wnioskodawcą projektu uchwały.
Pan Wiceprzewodniczący Damian Sułkowski: Ta uchwała ma mieć za zadanie wprowadzenie
jednego prostego rozwiązania, które skutecznie pozwoli ……………..protokoły aby były w
ciągu trzech dni roboczych były dostarczane do Przewodniczącej Rady. Jest taka sytuacja jest
jedna sesja za chwile jest zwołana druga sesja i okazuje się, że są niezgodności co do faktu co
się działo na sesji poprzedniej. Teraz w terminie 7 dni od wniosku gdy sesja będzie zwołana
będziemy mieli protokół, będziemy mogli go przynieść, przedyskutować i zaproponować
pewne uwagi.
Pan Janusz Szydłowski: Ja uważam, że jest to zbyt krótki termin. Tym bardziej, że nieraz
sesje są jedna po drugiej moim zdaniem jest to niewykonalne. Dlatego poważnie Państwo
zastanówcie się bo pracownik biura rady nie da sobie krótko mówiąc rady te protokoły
przygotować tym bardziej jeszcze przesłać do naszej wiedzy.

Pan Wiceprzewodniczący Damian Sułkowski: Ale to chyba nie jest problem nasz?
Pani Marzanna Jurzysta-Ziętek: Ja chciałam powiedzieć, że już nie pamiętam kiedy dostałam
protokół z sesji ostatnio chyba 8 m-cy czekaliśmy na protokoły. Te protokoły zgodnie z
ustawą powinny być publikowane na 4 dni przed kolejną sesją one nie są publikowane, proszę
wejść na BIP one nie są publikowane. Kiedy ostatnie sprawozdanie z działalności / szum na
sali / .
Pani Przewodnicząca Małgorzata Matusiak: Chciałabym się odnieść do tego tematu. Nie tak
dawno bo w ubiegłym tygodniu w trakcie komisji budżetu, której przewodził Pan Paweł Oleś
kilkakrotnie nadmieniałam, że drogą mailową prosiłam za pośrednictwem biura rady o
przesłanie mi protokołu do dnia dzisiejszego się nie doczekałam a jak mi wiadomo ten
protokół jest przygotowany. Panie Starosto co jest powodem, że radni nie mają prawa
zapoznać się z protokołem choćby nawet z ostatniej sesji?
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Protokoły jak Pani wie zatwierdza się na sesji zwyczajnej w
związku z tym jeżeli jest to projekt protokołu, który nie jest zatwierdzony, jeżeli już przejdzie
przez radę powiatu zostanie przyjęty protokół to wiadomo, że wtedy jest już prawomocny.
Natomiast każdy z radnych może przyjść i się zapoznać z nim.
Pani Przewodnicząca Małgorzata Matusiak: Prosiłam o protokół do dnia dzisiejszego nie
otrzymałam.
Pani Marzanna Jurzysta-Ziętek: Ja też wielokrotnie prosiłam o protokół przez biuro rady
nigdy go nie dostałam. Pisałam też protokół zajęło mi to parę godzin bardzo szczegółowy.
Pan Paweł Oleś: Problem jak widać jest z protokołami bo wszyscy tutaj zgłaszamy. Pan
Janusz mówi, że czy taka osoba sobie poradzi Pan Starosta zatrudnił już tyle wspaniałych
dziewczyn do starostwa nawet przyjęcie jednej osoby, która by odpowiadała tylko za
protokoły nie sprawiało by problemu. A żyjemy w takich czasach, że technologia idzie tak do
przodu, że mamy nagrania i odsłuchanie tych protokołów i sporządzenie w ciągu 3 dni
oczywiście spierałbym się czy to 3 czy 5. Myślę, że 3 dni na drugi dzień taka osoba siada
sporządza taki protokół jest to możliwe do wykonania tu padło pytanie Panie Januszu od Pana
do Pani Marzanny czy Pan tym sposobem dostanie ten protokół najprawdopodobniej chyba
nie ale musimy podjąć jakieś działania, które będą doprowadzane do tego, że te protokoły
będą sporządzane na czas.
Pan Wicestarosta Jerzy Trela: Niejednokrotnie przesłuchiwałem te protokoły i rzadko się
zdarza, że tak jak przed chwilą Pan Przewodniczący Paweł Oleś podniósł rękę, wstał i mówił.
Najczęściej jest tak, że nie podnosząc ręki radni wstają i mówią i teraz ktokolwiek obsługuje
On nie wie kto to mówi. To wymaga długiego czasu i albo Państwo sami uderzycie się w
pierś i zaczniecie obradować tak jak powinno. Pani Przewodnicząca powie, że Pan radny czy
Pani radna i oddaje ten głos a nie, że następny, następny i taka sesja. Sesja, która trwała całą
noc na której nie uczestniczyłem więc napisanie tego protokołu, który miał chyba ze 150
stron, napisanie tego protokołu w ciągu 3 dni graniczy z cudem. Pani, która się tym teraz
zajmuje robi to naprawdę skrupulatnie i musi odsłuchać to kilka krotnie. Im sesja dłuższa tym
więcej chaosu tym więcej różnych dźwięków z sali, naprawdę przy takim sposobie
prowadzeniu obrad sesji nie jest w stanie napisać w ciągu 3 dni. Jeżeli ktoś uważa inaczej to
życzę powodzenia.
Pan Wiceprzewodniczący Damian Sułkowski: Panie Starosto myśmy tutaj podpisywali taki
dokument, że będziemy przyjmować dokumenty w formie cyfrowej żeby nie potrzebnie nie

drukować tego nie potrzebnie więc skoro jest protokół z którym ma się zapoznać rada to też
trzeba go przedstawić i w statucie jest zapis ileś tam chyba 4 dni to proszę nie mówić, że
może przyjść radny i się zapoznać w biurze rady bo nie ma takiego obowiązku bo jest forma
elektroniczna. Druga sprawa Pan Starosta Trela ma całkowitą rację w kwestii tego jak się
zachowujemy na radzie, w jaki sposób nagrywamy. Sam nie jestem wielkim mówcą więc pod
względem barwy głosu jest problem z pisaniem moich słów. Natomiast był wniosek do rady
do zarządu aby z oszczędności rady zakupić sprzęt profesjonalny do rejestracji gdzie każdy
ma mikrofon do którego mów jest to nagrywane – po pierwsze. Po drugie nie widzę
przeszkód, najwyższa pora byłoby dokonać zmian w statucie i wprowadzić możliwość w
formie nagrania video z posiedzenia rady + do tego protokół w formie skróconej. Więc jeżeli
Państwo uważacie, że czytnik to jest zbyt krótki okres czasu choć ja uważam, że nie jest tu
powiedziane, że jedna osoba to musi robić może to robić osób kilka – proszę zaproponować
rozwiązanie w wersji cyfrowej faktycznie zakup lepszego sprzętu do nagrywania i wtedy
będzie łatwiej.
Pan Łukasz Budas: Ja chciałbym tu do zarządu się zwrócić żebyśmy zmienili zapis w statucie
po co wersja papierowa jak może być wersja nagraniowa nie musi to być audio wystarczy
nagranie z dyktafonu czy z czegokolwiek. Jeżeli zapis zmienimy to wydaje mi się, że tak
może być a ktoś kto czytał nasze bzdury, które nieraz czasami mówimy to tak naprawdę
zastanawia się co ma napisać a co nie. Jeżeli ktoś będzie chciał sobie to odsłuchać to na
stronach internetowych starostwa odczyta mamy XXI wiek i wcale nie musi to być protokół
w wersji pisemnej.
Pan Robert Adach: Jak zaobserwowaliśmy radą powiatu jakieś tajemne siły żądzą tu ktoś
dzwoni do radnego, radny bierze drugiego radnego, wychodzą na chyba dywanik bo radny,
który wyszedł dwa razy się wstrzymał rozumnie, że został zawezwany na dywanik nie wiem
skąd / szum na sali / kto wpływa na radę powiatu? Moje pytanie jest bardzo poważne bo
przypominam, że różni ludzie tu się kręcili od momentu powołania Starosty przypominam, że
cały zarząd firmy TOYA tutaj był – przewodniczący zarządu i dokonało się tak jak się
dokonało jeden głos został sfałszowany. Później mieliśmy wpływ polegający na tym, że Pan
Stawiszewski różne rzeczy opowiadał, różne dokumenty oglądał i teraz dokonują się jakieś
nie spotykane historie, że radni są wyprowadzany na dyscyplinujący dywanik. Ja się ta to nie
zgadzam bo Panie Starosto, Pan mówi tak
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Ale to nie jest temat
Pan Robert Adach: Nie jest problemem rady powiatu mówienie od dwóch lat jest problemem
nie mówienie Starosty, który jeszcze nigdy merytorycznie się nie wypowiedział na żaden
temat. A każe zawsze się wypowiadać swoim pracownikom dla nas jest problemem, że
Starosta nie mówi, nie informuje, nie udziela odpowiedzi. Zatem się pytam w obliczu tej
sytuacji, którą żeśmy tutaj obserwowali – kto rządzi powiatem trzebnickim?
Pan Tadeusz Iwaszuk: Patrzę na to jak to wygląda w innych powiatach bo znając jak wygląda
sprawa w gminach to sprawa protokołów wygląda tak, że na kolejnej sesji przegłosowują ten
protokół, który został sporządzony. I tak to wygląda.
Pani Izabella Żmuda: Art. 34 ten o, którym tutaj cały czas debatujecie, który chcecie zmieniać
jasno mówi o tym jak wygląda protokół. W protokole podaje się najważniejsze informacje,
jest to stwierdzenie prawomocności obrad, odczytanie przyjęcia protokołów z poprzedniej
sesji, przebieg obrad, najważniejsze wnioski, które były i to w zasadzie jest treść protokołu.

Pan Robert Adach: A nie scenopis. Do tego plik dźwiękowy tak jak radny Budas mówił.
Pani Przewodnicząca Małgorzata Matusiak: I jesteśmy w stanie w ciągu 3 dni.
Pan Tadeusz Iwaszuk: Takie rozeznanie można zrobić jak to proponuję żeby ktoś z Państwa
przeszedł się do Wiszni Małej i sesja wygląda w największym porządku na komisji odbywa
się wszystko to co powinno się odbyć. A u nas na komisji raz na sesji jeszcze raz i tak nie
wiadomo kto tu jest Starostą bo Pan Adach cały czas zajmuje głos może i dobrze bo się zna
na tym ale w większości spraw Panie Adach pouczanie wszystkich trzeba z tym się trochę
powstrzymać.
Pan Wiceprzewodniczący Damian Sułkowski: Panie radny ale nie ma Pan prawa tak mówić
ale ograniczać komukolwiek głos.
Pan Tadeusz Iwaszuk: Ale to jest tylko prośba.
Pan Wiceprzewodniczący Damian Sułkowski: Od tego jest rada, problem jest jeden tylko w
radzie, że w gminach jest Burmistrz, który jest wybierany powszechnie a tutaj jest zarząd
powiatu a jak zarząd straci większość to w każdym powiecie gwarantuję Panu, że tak samo
będzie tak jak u nas.
Pan Tadeusz Iwaszuk: Pilnować porządku obrad i wszystko będzie ok.
W związku z wyczerpaniem pytań radni przeszli do głosowania nad zmianami w statucie
powiatu trzebnickiego.
GŁOSOWANIE
NAD
ZMIANAMI
WPROWADZONYMI
DO
STATUTU
UCHWALONEGO UCHWAŁĄ NR III/7/98 RADY POWIATU TRZEBNICKIEGO Z
DNIA 30 GRUDNIA 1998 R. WS. UCHWALENIA STATUTU POWIATU
TRZEBNICKIEGO
11 – głosów za, 8 – głosów przeciw, 2 – głosy wstrzymujące się;
Pani Przewodnicząca Małgorzata Matusiak powitała przybyłych Burmistrzów, Pana Marka
Długozimę oraz Pana Igora Wandrowicza.
GŁOSOWANIE NAD PROJEKTEM UCHWAŁY POWIATU TRZEBNICKIEGO WS.
ODWOŁANIA STAROSTY POWIATU TRZEBNICKIEGO
Pan Wiceprzewodniczący Daniel Sułkowski poinformowała o procedurach związanych z
podjęciem w/w uchwały.
Pan Robert Adach / Przewodniczący Komisji Rewizyjnej /: Komisja Rewizyjna przyjęła
argumentację radnych i zaopiniowała wniosek pozytywnie. Powiem o takiej istotnej rzeczy,
która dzieje się przez ostatnie dwa lata, generalnie są kończone tylko i wyłącznie inwestycje
zapoczątkowane przez poprzedni zarząd, inne inwestycje są diametralnie wygaszane przy
konsekwentnym wzroście wydatków na władze dla Pana Starosty, zarządu, koszty zarządu
wzrosły, ilość inwestycji spadła. Czyli tak naprawdę powiat dzisiaj został zredukowany do
miejsca pracy, płatnego i intratnego miejsca pracy dla paru Panów. Tym Panowie się zajmują
przede wszystkim zabezpieczeniem swojej pensji o inwestycjach nie widać tak nie widać a
utrata 7 milionów dotacji na / niezrozumiałe słowa / jest strasznym ciosem dla budżetu
powiatu dla mieszkańców gminy Żmigród ale nie tylko. Wspomnę też o takiej empatii
zarządu niestety Panowie nigdy się nie wznieśliście na to żeby próbować z różnymi grupami
społecznymi się dogadać. Zazwyczaj przez te dwa lata idziecie na wojnę wszyscy ze
wszystkimi w tym też ze swoim klubem PiS-u nie macie poparcia tego klubu z tego co

rozmawiam z działaczami z PiS rzeczywiście wstydzą się tego zarządu ze względu na
oczywistą konsekwencję dryfowania tego zarządu Państwo jesteście ale nie macie większości
i nie macie odwagi podać się do dymisji. Zrekonstruować zarząd powiatu być może przy
wsparciu wszystkich sił politycznych z rady powiatu w ten sposób żeby udrożnić jego
działanie i żeby w końcu powiat zaczął normalnie współpracować jak było do tej pory przez
te kilkanaście lat było.
Pan Damian Buczak: Nie zgodzę się z tym co przed chwilą powiedział Pan proszę sobie
przejrzeć inwestycje innych powiatów województwa dolnośląskiego i jest niestety tak, że
pieniądze z nowej perspektywy unijnej dopiero na te konkursy są ogłaszane. W naszym
wypadku powiat skutecznie zaaplikował w bardzo wiele inwestycji z tej nowej puli środków
unijnych podobnie jak i w gminach i powiatach dopiero ruszą więc proszę być spokojnym bo
o inwestycjach powiatu nie jest tak jak Pan mówi, że same zostały jakiekolwiek inwestycje te
/ niezrozumiała wypowiedź / inwestycje, które zapoczątkował poprzedni zarząd jest to
demagogia, ja się z tym nie mogę zgodzić.
Pan Paweł Oleś: Kolego radny Danielu kiedy się wreszcie uderzysz w pierś albo uderzycie
mówiąc o samych superlatywach co żeście do porządku zrobili czy Korzeńsko 7 milionów to
jest demagogia, zaprzepaściliście 7 milionów złotych to demagogia. Kiedy chociaż raz
wstaniesz i powiesz Panie Robercie ma Pan rację, zawaliliśmy jeden wniosek ale cztery
zrobiliśmy dobrze nigdy tak nie powiedziałeś tylko w samych superlatywach – gratuluję Ci
miejsca, którego zajmujesz.
Pan Łukasz Budas: A o który wniosek się rozchodzi o odwołanie bo tamten nie głosowaliśmy
chyba pierwszy jeszcze.
Pan Wiceprzewodniczący Damian Sułkowski: Ten z 16 czerwca.
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Ja może się odniosę do tego co Pan Oleś cały czas mówi,
mówi ale nie mówi do końca tak jak jest. Wniosek ten na drogę Korzeńsko-Laskowa w tej
pierwszej fazie został odrzucony natomiast Pan Oleś nie mówi, że Pan Burmistrz gminy
Żmigród złożył również wniosek na drogę w gminie Żmigród, który przepadł w tej drugiej
fazie i też tam przepadło jak to używając słów Pana Olesia 7 milionów złotych. Nie można
cały czas o jednym, jednym zapominając, że wcale nie jest równoznaczne nie ma znaku
równości, że jeżeli się złoży wniosek, że jeżeli on przejdzie ten pierwszy etap dofinansowanie
będzie na ten złożony wniosek. Tak, że przypominam Panu, że w gminie Żmigród upadł
również wniosek wartości 7 milionów złotych na drogę.
Pani Marzanna Jurzysta-Ziętek: Ja tylko przypomnę, że ten wniosek nie przepadł tylko jest na
liście rezerwowej i tak jak kiedyś weszła gmina Wisznia Mała z drogą na Szymanów tak
samo jest możliwość, że tutaj.
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Nie wiem czy o tym samym myślimy.
Pan Paweł Oleś: Panie Starosto radny Oleś nie ciągle mówi, mówi tylko w momencie kiedy
Państwo zawsze pokazujecie dobre swoje strony a nie pokazujecie chociaż ciutkę tych złych.
Ja ciągle nie mówię tylko wspominam, że taki wniosek został zaprzepaszczony. Oczywiście
wniosek Żmigrodu nie na 7 milionów a na 4 – to można sprawdzić. A do czego zmierzam
wniosek Żmigrodu został tak sporządzony, że jest na liście rezerwowej a nawet jeśli by nie
był to Burmistrz gminy Żmigród miałby możliwość odwołania się od tej decyzji bo tak został
skonstruowany, merytorycznie a nasz wniosek Panie Starosto no niestety jeżeli ktoś składa
nie wypełnione rubryki nawet nie może dojść do fazy merytorycznej.

Pan Robert Adach: Są wójtowie i burmistrzowie naszego powiatu. Szanowny Panie Starosto
ja jestem dymny z większości wójtów i burmistrzów, wracamy dziś z konwentu wójtów i
burmistrzów i większość gmin powiatu trzebnickiego jest liderem w pozyskiwaniu środków.
Przypominam, że gmina Żmigród którą Pan krytykuje jako tylko trzy gminy z tego obszaru
dostała dofinansowanie do przedszkola. Przypominam, że jako lider Burmistrz Bandrowicz
pozyskał dla regionu 9 milionów złotych dotacji na najdłuższą ścieżkę rowerową na Dolnym
Śląsku śladem dawnej kolejki wąskotorowej. To są już konkursy rozstrzygnięte,
przypominam Panu, że w poprzednim okresie programowania wszystkie projekty z listy
rezerwowej, które przeszły weryfikację formalną dostały dofinansowanie. Będzie podobnie
teraz bo zarząd województwa po pierwsze może przeznaczyć w tym priorytecie oszczędności
z przetargu po drugie poprzerzucać z różnych innych niewykorzystanych alokacji pieniądze
na potencjalne inwestycje jestem przekonany, że ten wniosek akurat się obroni, nasz się nie
obroni bo nie przeszedł oceny formalnej. Tutaj była inna kwestia oceny merytorycznej i
kwestia punktacji. Wiele jest możliwości Państwo nie jeździcie na konwenty wójtów i
burmistrzów powiatu trzebnickiego, nie komunikujecie się z większością wójtów i
burmistrzów przez co region realnie traci. Mówi to zarówno burmistrz Lewandowski, mówi
to burmistrz Bandrowicz, burmistrz Poprawa, mówi to wójt Bronowicki. Oni wyraźnie widzą,
że tempo wyniku rozwoju nie współpracowania, nie tworzenia grupy taj jak to było przez
osiem lat gdzie tworzyliśmy jedną zwartą grupę. Północ województwa była znana z tego, że
forsowaliśmy te projekty razem i jeden drugich popierał. Dzisiaj była Pani Iwona Krawczyk
na konwencie i się okazało, że np. z funduszu totalizatora czyli z funduszu rozwoju
infrastruktury sportowej powiat trzebnicki w poprzednim okresie władzy jest w pierwszej
trójce, który najwięcej pozyskał dotacji właśnie na rozwój infrastruktury sportowej. To nie
jest prawda Panie Buczak, że były pieniędzy i ich nie ma choćby z funduszu rozwoju
infrastruktury sportowej, dzisiaj PiS nam zabrał i w konsekwencji w 2016 rząd PiS-u na 27
wniosków z Dolnego Śląska przydzielił dotacje tylko 6 a na 36 wniosków z Podkarpacia 32
dostało dofinansowanie.
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Pan Adach chwali się tutaj jak za 8 lat Jego kadencji powiat
się rozwijał ale zapomniał powiedzieć o jednej rzeczy, że jak został starostą to zastał powiat
zadłużony na 360 tysięcy złotych ale jak skończył po 8 latach swoje starostowanie to zostawił
powiat zadłużony na 30 milionów, zadłużył szpital do 30 milionów, powiat dostał pieniądze z
ziemi przekazanej pod S-5, 8 milionów 700 tych pieniędzy nie widać gdzie można było
uratować szpital. Chwali się Pan swoimi osiągnięciami a wie Pan doskonale, że przespałeś
Pan te 8 lat i cały czas Pan chwalisz tych swoich kolegów bo taka była współpraca. Jeździłeś
Pan tą skodą i chcę powiedzieć, że połowę paliwa zużywa się teraz na tą skodę niż jak Pan z
niej korzystał.
Pan Robert Adach: Ja jeździłem 16 czy 17 letnią skodą bo mi szkoda było, dwukrotnie
chcieliśmy kupić i dwukrotnie ściągaliśmy z budżetu zakup nowej skody przeznaczając na
inwestycje publiczne. Przypominam Panie Wysocki, że w pierwszej kadencji mój zarząd też
współtworzył / niezrozumiała wypowiedź / i tak szybko Panu wymienię co wspólnie z PiS-em
te dwa zarządy zrobiliśmy:
1. Wybudowaliśmy 4 hale sportowe;
2. 120 kilometrów wybudowanych dróg;
3. Nowy szpital rehabilitacyjny w Trzebnicy;

4. Nowe szpitalne oddziały ratunkowe w sumie inwestycje ze szpitala to były za ok. 20
milionów złotych;
5. Dwa orliki;
6. Cztery boiska wielofunkcyjne;
7. Stermomodernizowaliśmy praktycznie wszystkie szkoły;
Tak rzeczywiście na wkład własny powiat zaciągał zobowiązania na inwestycje i remonty.
Wszyscy staraliśmy się żeby ten powiat budować teraz przez te dwa lata dokończył Pan
boisko w Żmigrodzie o które Pana wszyscy radni błagali żeby Pan zrobił, zrezygnował Pan z
wielu inwestycji i jedyne nad czym się Pan przez ostatni rok skoncentrował to na zakupie
nowej skody po drugie cały rok spędził Pan na walce o podwyżkę dla siebie i na wzięciu
wyrównania od początku roku kilkudziesięciu tysięcznej nagrody.
Pan Starostwa Waldemar Wysocki: A Pan brał te pieniądze przez 8 lat.
Pan Robert Adach: Nagrody żadnej nie wziąłem.
Pan Sławomir Błażewski: Panie radny Adach ja sobie nie przypominam tak wspaniałej
współpracy, niech mi Pan jedną inwestycję wymieni, którą mi Pan pomógł to ja będę
zdziwiony bo może ja o czymś nie wiedziałem a Pan mi pomagał ale bardzo dobrze Pan
sięgał do kieszeni budżetu gmin. Na inwestycje i zadania, które były przez powiat
realizowane żebyśmy z budżetu gminy dopłacali bo rada była Pana i przegłosowała to co Pan
chciał i w tym zakresie tak można nazwać współpracę przez 4 lata jak ja byłem burmistrzem.
Sięgał Pan do budżetu gminy przez radnych nie konsultując tego nawet ze mną.
Pan Daniel Buczak: / niezrozumiała wypowiedź /
Pan Robert Adach: Po pierwsze Panie Buczak te wszystkie budynki, które tu z tyłu widzi Pan
dostał Pan od powiatu za darmo pod budowę szkoły, gmina Trzebnica dostała po drugie w
gminie Trzebnica podatnik właśnie tutaj powiatowy, wszyscy radni wybudowali Panu dwie
hale sportowe przy Zespole Szkół Nr 2 i 1, wybudowali Panu nowy szpital rehabilitacyjny dla
większości miejsc pracy gminy Trzebnica, wybudowali Panu drogę, którą ja dzisiaj
dojeżdżam do pracy z Trzebnicy do Łoziny a Pan mówi, że nic nie zrobił. Mi czasami głupio
było przed radnymi z innych gmin, że tak dużo dla Trzebnicy zrobiłem. Dostał Pan
dofinansowanie od marszałka do basenu a Pan bezczelnie kłamie w oczy nie ma Pan nawet
honoru żeby przyznać, że ta współpraca była szorstka ale w kontekście merytorycznym była
dobra.
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Ja zapraszam Państwa żebyście przyjechali do Żmigrodu do
Zespołu Szkół Specjalnych i żebyście zobaczyli jak Pan Robert Adach stermonodernizował
budynek gdzie tynk i gzymsy lecą dzieciom na głowę.
Pan Robert Adach: Panie Wysocki wtedy Pan był pełniącym obowiązki zastępcy dyrektora tej
szkoły, Pan z upoważnienia Igora Bandrowicza, który był wicestarostą i miał Pan nadzorować
te prace i jak Pan je nadzorował?
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Tak nadzorowałem te prace, że się nie zgodziłem na te
Wasze propozycje na tą termomodernizację a Pan oprócz tego, że Pan szukał tej
termomodernizacji bo Pan to zrobił od środka i zwiesił Pan powierzchnię kubatury budynku
to jeszcze powiem Panu jak ta współpraca się układała z Panem. Pan oszukał wtedy dzieci ze
szkoły specjalnej te dzieci specjalnych potrzeb edukacyjnych bo powiedział Pan na jednej z
akademii do tych dzieci, że robiąc orlika w Zespole Szkół im. Jana Pawła II równolegle zrobi

Pan tym dzieciom boisko i nie zrobił Pan to po co Pan tym dzieciom to powiedziałeś, żeby
powiedzieć, żeby zaistnieć?
Pan Robert Adach: Ciężko jest mi polemizować z Panem, Pan mija się z prawdą. Sam Pan
wie i wszyscy tutaj radni wiedzą, że tyle ile ja serca włożyłem w to żeby Pana przymusić do
tego boiska, którego Pan nie chciał wybudować. Siedzą radni i pamiętają spotkanie w szkole /
niezrozumiałe wypowiedzi /.
Pan Wiceprzewodniczący Damian Sułkowski: Chciałem zauważyć , że ta dyskusja którą Pan
prowadzi jest jednoznaczna ze stwierdzeniem faktu, że wszystkie punkty uzasadnienia,
wniosku nie ma o czym dyskutować. Może poprosimy Pana sekretarza żeby policzyć jakie
wynagrodzenia Pan Starosta Adach bo Pan tak ciągle powtarza ile to Pan Starosta zarabiał a z
tego co kojarzę to Pan Starosta zarabiał mniej bo miał mniej lat pracy.
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Tak zarabiał 5 złotych mniej od komina od ustawy
kominowej.
/ niewyraźne wypowiedzi radnych /
Pan Wicestarosta Jerzy Trela: Odnoszę się do słów, które mówiłem wcześniej teraz proszę
zrobić protokół gdzie jest tyle nienawiści i animozji natomiast czy to protokołować czy to nie
protokołować. Po co ta dyskusja możemy tak dyskutować do rana, Pan Adach ma swoje racje
Pan Starosta będzie miał swoje racje przejdźmy do głosowania. Sesja to jest sesja a w tej
chwili robi się z tego targowica bo to jest tak, że niektórzy ludzie mówią to co wiedzą a
niektórzy mówią to co chcą powiedzieć – zastanówcie się.
Pan Robert Adach: Ja bym prosił bardzo żeby Pan Wicestarosta po pierwsze nas nie pouczał,
nie moralizował tylko odniósł się do zarzutów, które przeczytaliśmy bo jak mentor każdy z
nas potrafi pouczać innych, niech Pan się siebie w piersi klepnie i spyta czy to jest dobry
zarzut? Wraca Pan tu do sprawy, którą tu już żeśmy raz ustalili, że będziemy robili już
skrócony albo zgodny ze statutem protokół z obrad rady, wraca próbuje z nas zrobić profanów
ale przypominam Panu, że rada powiatu choćby przez to, że Państwo praktycznie zawsze
przez 2 lata zwoływaliście sesje nadzwyczajne i nie było szansy na to żeby dyskutować na
komisjach służy właśnie on do tego żeby dyskutować i nie jest cnotą to, że my nie będziemy
dyskutować. Cnotą jest to żebyśmy pytali czy zarząd dobrze pracuje a Państwo żebyście
kompetentnie odpowiadali a nie uprawiali wirtuozerię słowną to nie o to chodzi.
Pan Wicestarosta Jerzy Trela: Zachowam się jak Pan radny Adach, który ja czekałem na głos
chyba z 15 razy więc jak ja mam odpowiadać jak mi się nie udziela głosu. Pani
Przewodnicząca udziela drugiej stronie albo nie udzielając wstajecie, odpowiadacie więc tu
nie ma dyskusji merytorycznej bo nie dajecie nam szans więc ja nie mam zamiaru w tej chwili
z Wami się sprzeczać bo nie zniżę się do tego. My możemy rozmawiać merytorycznie.
Pan Bogusław Rubaszewski: Przysłuchuję się tej dyskusji argumentom radnego Pana Adacha
powiem tak jestem zdziwiony Jego niepamięcią i tym, że np. nie płacił co Go ustawowo
zobowiązywało spłaty corocznej / szum na sali / obecny zarząd / szum na sali /. Mam pytanie
ile ewentualnie dróg można by było wyremontować za te 7,5 miliona złotych, które Pan
Adach radny jako były Starosta nie pokrywał w ciągu swojej kadencji. Po drugie / szum na
sali / radnemu Adachowi, że tutaj argumentuje to, że nie ma inwestycji i się nic nie robi.
Trudno coś zrobić jeżeli powiat, który miał długu / szum na sali / przy odejściu Starosty
Pana Adacha już miał 30 milionów proszę policzyć ile odsetek rocznych powiat musi płacić
za wzięty kredyt przez Pana Adacha. Szpital był zadłużony na 35 milionów złotych, były

brane pożyczki w para bankach / szum na sali / Pan radny Adach zadłużając powiat i szpital
przez 8 lat ma czelność mówić, że nie ma żadnych inwestycji w powiecie z czego się pytam
jeżeli nadrzędną wartością powiatu jest Szpital Powiatowy Św. Jadwigi.
Pan Wiceprzewodniczący Damian Sułkowski: To nie jest przedmiotem dzisiejszej dyskusji,
dzisiejszy projekt uchwały może Panu przypomnę bo może Pan wtedy przez telefon
rozmawiał z Panem Burmistrzem i Pan nie wie, że my będziemy głosować w temacie
odwołania Starosty powiatu Pana Waldemara Wysockiego chciałbym żebyśmy się na tym
skupili. Teraz możemy dyskutować jeszcze kolejne parę godzin dlatego proszę przejdźmy do
meritum sprawy.
Pan Bogusław Rubaszewski: Panie radny Damianie Sułkowski z kim ja rozmawiałem to jest
moja prywatna sprawa a nie Pana, Pan teraz zachował się bardzo brzydko nie powiem gorzej.
Pani Marzanna Jurzysta-Ziętek: Jeśli chodzi o protokoły, inwestycje to co robimy ile damy na
szpital o to czy tutaj mamy sprawozdanie z działalności zarządu na sesji zwyczajnej czy
nadzwyczajnej uważam, że to jest tylko dobra wola radnych. Jeśli byśmy siedli wspólnie i
razem coś ustalili można by było wszystko zrobić. Inwestycje, które są teraz jeżeli mamy
ostatnie lata na pozyskanie środków i możemy je w większości finansowe w / niezrozumiała
wypowiedź / to powinniśmy zrobić wszystko żeby sięgać po te inwestycje ale to jest tylko i
wyłącznie dobra wola rady, radnych, zarządu. A nie, że my ciągle słyszymy zarząd nie
wyraża na to czy na tamto zgody.
Pan Daniel Buczak: Dobra wola musi być też po drugiej stronie a po drugiej stronie takiej
woli wielokrotnie nie widzieliśmy, proponuję zakończyć tworzenie wniosków formalnych i
przerwanie tej dyskusji.
Pani Marzanna Jurzysta-Ziętek: Ja osobiście chyba już 5 razy z Panem rozmawiałam z Panem
Starostą z Panem Wicestarostą Trelą w różnych rozmowach ws. obligacji, budżetu,
zrównoważonego rozwoju i zawsze mówiliśmy, że wyrażamy chęć współpracy z Państwem
i proszę nam nie mówić, że nie widzicie możliwości współpracy.
Wniosek formalny Pana Daniela Buczaka o przerwanie dyskusji
GŁOSOWANIE NAD W/W WNIOSKIEM:
Wniosek został przegłosowany.
Pan Wiceprzewodniczący zapoznał wszystkich radnych z całą procedurą oraz z regulaminem
ws. głosowania nad wnioskiem dot. odwołania Pana Starosty Waldemara Wysockiego z
pełnionej funkcji. / 01.27.35 /
Pan Daniel Buczak złożył wniosek formalny o 10 minutową przerwę
GŁOSOWANIE NAD W/W WNIOSKIEM
Wniosek nie został przyjęty
GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM REGULAMINU DOT. KWESTII ODWOŁANIA
PANA STAROSTY WALDEMARA WYSOCKIEGO Z PEŁNIONEJ FUNKCJI
11 – głosów za, 9 – głosów przeciw, 1 – głos wstrzymujący się;
Pani Przewodnicząca Małgorzata Matusiak: Zgodnie z procedurą proszę o powołanie komisji
skrutacyjnej.

Pan Paweł Oleś: Zgłoszę trzy kandydatury, moim zdaniem dwóch wiceprzewodniczących i
Panią Marzannę Jurzystę-Zietek.
GŁOSOWANIE NAD KANDYDATURĄ PANI MARZANNY JURZYSTY-ZIĘTEK NA
CZŁONKA KOMISJI SKRUTACYJNEJ:
12 – głosów za, 9 – głosów wstrzymujących się;
GŁOSOWANIE NAD KANDYDATURĄ PANA DAMIANA SUŁKOWSKIEGO NA
CZŁONKA KOMISJI SKRUTACYJNEJ:
11 – głosów za, 1 – głos przeciw,
GŁOSOWANIE NAD KANDYDATURĄ PANA ADAMA GUBERNATA NA CZŁONKA
KOMISJI SKRUTACYJNEJ:
……………………
Pan Daniel Buczak: W kwestii formalnej proszę o zaprotokołowanie, że nie biorę udziału w
głosowaniu i nie pobieram karty do głosowania.
Pan Starosta Waldemar Wysocki: Ja również nie biorę udziału w głosowaniu i nie pobiorę
karty do głosowania.
Pan Wiceprzewodniczący Damian Sułkowski: Zawsze myślałem, że Pan Starosta zawsze
mówił, że trzeba walczyć się nie poddawać, reprezentować. To co Państwo teraz robicie to
chyba boicie się sami rozumiecie, że Wasze działania zarządu / radni wychodzą z sali nie
biorąc udziału w głosowaniu – szum na sali / .
Pan Robert Adach: Może być taka sytuacja, tutaj mówię do Pana Przewodniczącego PiS-u, że
radni tutaj byli świadkami, że ktoś dzwonił, wchodził, wychodził i, że radni zostali /
niezrozumiałe słowa / i po to żeby w tajnym głosowaniu nie było wątpliwości kto głosował za
a kto przeciw a ktoś zmusił radnych żeby nie uczestniczyli w głosowaniu, żeby nie było
później, że ktoś zagłosował za odwołaniem i wychodzicie. Czy tutaj jesteśmy świadkami
wpływu na radnych rady powiatu sił trzecich być może finansowych. Komu szkodzi
przegłosowanie jak we wszystkich samorządach w Polsce wniosku na odwołanie Starosty.
Pan Janusz Szydłowski: Twoje wypowiedzi są bardzo enigmatyczne i powinieneś używać
innej formuły
szum na sali
Pan Robert Adach: Jeśli wychodzą wszyscy radni to znaczy, że ktoś to wpłynął na Was i Was
zastraszył może nawet szantażowani.
Pan Janusz Szydłowski: Jest to decyzja suwerenna i nie będziemy się odnosili tutaj do Twoich
tutaj zarzutów a jeżeli formułujesz je to formułuj je pod konkretnymi osobami. Ja nie mam
nic do ukrycia po prostu zrezygnowałem z dalszej procedury.
Pan Robert Adach: Wychodząc pokazujecie, że na radę powiatu po raz kolejny wpływa osoba
trzecia czy osoby trzecie.
/ szum na sali – niewyraźne wypowiedzi /
Pan Bogusław Rubaszewski: Po raz kolejny Pan radny Adach, który powiat zadłużył ten
radny, który głosował i wybrał sobie Starostę Pana Łapińskiego, ten Pan radny Adach po raz
kolejny obraża tych wszystkich radnych z PiS-u i z koalicji Marka Długozimy o jakieś
finansowe / niewyraźna wypowiedź / to jest haniebne to co Pan Adach mówi, miałem zostać
ale z tego względu nie będę głosował niestety na żadnego radnego z PO ani z byłego PSL-u.

Pan Robert Adach: Pan po raz kolejny pozwala sobie na osobiste wycieczki wobec radnych,
w stosunku do mnie ja nigdy w stosunku do Pana osobistych wycieczek nie robiłem. Czy Pan
pobierał / nie wyraźna wypowiedź / z gminy Trzebnica?
Pan Bogusław Rubaszewski: Nie.
Pan Robert Adach: Nie pobierał Pan nigdy?
Pan Bogusław Rubaszewski: Nie.
Pan Robert Adach: To ja sobie to sprawdzę.
Pan Wiceprzewodniczący Damian Sułkowski: / nie wyraźna wypowiedź /
Pani Przewodnicząca Małgorzata Matusiak: Zbiera się komisja
Trwają przygotowania do głosowania.
Pan Wiceprzewodniczący Damian Sułkowski: Komisja się już zebrała, na przewodniczącego
komisji wybrała mnie, karty do głosowania w ilości 11 sztuk zostały już przygotowane.
Wyjaśnił również kwestię w jaki sposób radni mają głosować.
Pani Marzanna Jurzysta-Ziętek: Proszę Pana Roberta Adacha o podejście po kartę.
Pan Błażewski opuścił salę, Pan Buczak opuścił salę, Pan Budas opuścił salę, Pan Adam
Gubernat proszę po kartę,
OSOBY, KTÓRE NIE POBRAŁY KART DO GŁOSOWANIA I WYSZŁY Z SALI:
Pan Buczak, Pan Wysocki, Pan Trela, Pan Szydłowski, Pan Iwaszuk, Pan Węgrzynowicz, Pan
Budas, Pan Błażewski, Pan Szkaradziński, Pan Rubaszewski.
Pani Przewodnicząca Małgorzata Matusiak: Bardzo proszę spisać protokół.
Pan Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Damian Sułkowski zapoznał radnych z protokołem
z przebiegu głosowania dot. odwołania Pana Starosty Waldemara Wysockiego z pełnionej
przez Niego funkcji.
Poinformował również, iż zgodnie z paragrafem 5 powyższego regulaminu minimalna liczba
głosów do odwołania Pana Starosty powinna wynosić 13, liczba kart wydanych wynosi 11,
liczba kart wyjętych z urny do głosowania również wynosi 11. Kart nieważnych – brak,
głosów nieważnych – brak, liczba głosów oddanych za odwołaniem Starosty – 11, liczba
głosów przeciw odwołania starosty – brak. Komisja Skrutacyjna, że wniosek o odwołanie
Pana Starosty Waldemara Wysockiego nie uzyskał minimalnej liczby głosów w określonym
punkcie 3 w związku z tym Pan Starosta nie został odwołany.
Pani Przewodnicząca Małgorzata Matusiak: Stwierdza się nie przyjęcie uchwały ws.
odwołania Starosty Powiatu Trzebnickiego.
02:00:21
Podczas głosowania w sali było obecnych 11 osób
Wiceprzewodniczący Damian Sułkowski – Proszę Państwa, chciałbym zgłosić wniosek o
zmianę porządku obrad. Proszę Państwa, to co się stało przed chwilą zmobilizowało mnie
do… w momencie przerwy do napisania projektu uchwały. Mam ten projekt przygotowany, a
w tym wypadku myślę, że jest w stu procentach trafny. Wnoszę o zmianę w porządku obrad i
dodanie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Trzebnickiego. Na
podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst
jedn. Dz. U. 2016 r., poz. 814 ze zm.) w zw. z art. 4 ust. 1 pkt. 1 lit. B oraz art. 9 ust. 2 i art.

36 ust. 1-4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016
r., poz. 902) w związku z §3 ust. 2 pkt 3 i §6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca
2009 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (tekst jedn. Dz. U z 2014,
poz. 1786) Rada Powiatu Trzebnickiego uchwala, co następuje. Tutaj dla wiadomości,
podstawa prawna jest identyczna jak w przypadku poprzedniej uchwały, którą Zarząd złożył i
została przegłosowana nie tak dawno. Ustala się Panu Wysockiemu Waldemarowi §1
wynagrodzenie miesięczne:
1. Wynagrodzenie zasadnicze 4500,00 zł.
2. Dodatek funkcyjny 0 zł.
3. Dodatek specjalny 20 % sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj.
w kwocie 900,00 zł
4. Dodatek za wieloletnią pracę 20 % wynagrodzenia zasadniczego, tj. w kwocie 900 zł.
Traci moc uchwała Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 10.01.2017 r., czyli ostatnia jaką na
ostatniej sesji żeśmy podjęli, w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu
Trzebnickiego.
Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącej Rady Powiatu Trzebnickiego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i tu proszę Państwa nie będziemy sięgać do roku
poprzedniego, proponuję do roku bieżącego i tutaj proponuję z dniem 1 stycznia 2017 roku.
Ja mam tylko jedno pytanie tutaj do Pani. Proszę mi podpowiedzieć. Ponieważ sesja na której
podjęto uchwałę była sesją przerwaną, więc była kontynuowana po pewnym okresie czasu,
jako datę tutaj w §2, czyli traci moc uchwała z dnia tutaj
Radca Prawny Izabela Żmuda – Pan ma pewnie datę, jaką ma datę? Tą datę
Wiceprzewodniczący Damian Sułkowski – No właśnie to jest ta uchwala, która była…
Przewodnicząca Małgorzata Matusiak – Były dwie uchwały w sprawie wynagrodzenia
Radca Prawny Izabela Żmuda – Uchwała wchodzi w życie w momencie przegłosowania i
podniesienia ręki
Wiceprzewodniczący Damian Sułkowski – czyli to było dziesiątego
Radca Prawny Izabela Żmuda – I ona ma taką datę, jaką… nie pamiętam
Wiceprzewodniczący Damian Sułkowski – Chodzi o to, że są te uchwały, które jeszcze nie
trafiły z podpisem od RIO, dlatego też miałem problem z ustaleniem
Radny Robert Adach – Z dniem podjęcia
Wiceprzewodniczący Damian Sułkowski – Dlaczego z dniem podjęcia?
Radny Robert Adach – Dlatego, że to są prawa nabyte wynikające z Kodeksu Pracy

Wiceprzewodniczący Damian Sułkowski – Jest to Pana wniosek?
Radny Robert Adach – Tak
Wiceprzewodniczący Damian Sułkowski – To ja przychylam się, jeśli Państwo nie macie
uwag jako autopoprawkę do tej uchwały. W §4…, jako autopoprawkę proponuję to zgłosić
Radna Marzanna Jurzysta- Ziętek – A ma Pan więcej tych uchwał, żebyśmy to widzieli?
Wiceprzewodniczący Damian Sułkowski – Nie, ale jeśli Państwo chcecie to możemy ogłosić
chwilową przerwę…
Odpowiedzi z sali – nie, nie
Radny Robert Adach – Rozumiem, że musimy przegłosować rozszerzenie porządku obrad.
Przewodnicząca Małgorzata Matusiak – Tak
Rada Ewa Pasek – Zmianę porządku obrad
Przewodnicząca Małgorzata Matusiak – Dokładnie tak
Rada Ewa Pasek – Proszę kontynuować Pani Przewodnicząca
Przewodnicząca Małgorzata Matusiak – Dziękuję Pani Ewo. Proszę bardzo, kto jest za
wprowadzeniem, jako punktu kolejnego dzisiejszej sesji, uchwały w sprawie zmiany
wynagrodzenia, ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Trzebnickiego. Kto jest za tym
wnioskiem? Proszę o podniesienie ręki.
10 za
Kto jest przeciw? 0 przeciw
Kto się wstrzymał? 1 wstrzymał
Dziękuję, wniosek został podjęty.
Wiceprzewodniczący Damian Sułkowski – Czy mógłbym?
Przewodnicząca Małgorzata Matusiak – Proszę, tak?
Wiceprzewodniczący Damian Sułkowski – Czyli uchwała wchodzi, jako autopoprawkę
chciałbym zgłosić, że uchwała wchodzi z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą, również z
dniem podjęcia
Radny Robert Adach – To będziesz referował podczas głosowania uchwały, bo na razie
głosowaliśmy rozszerzenie.
Wiceprzewodniczący Damian Sułkowski – Ale przedstawiłem
Przewodnicząca Małgorzata Matusiak – Przedstawił.

Wiceprzewodniczący Damian Sułkowski – Przedstawiłem
Przewodnicząca Małgorzata Matusiak – Ale potraktował to Pan, jako autopoprawkę, więc nie
musimy głosować
Wiceprzewodniczący Damian Sułkowski – Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z
mocą obowiązującą… jak to zapisać?
Radny Robert Adach – Z dniem podjęcia i z mocą obowiązującą od dnia podjęcia
Wiceprzewodniczący Damian Sułkowski – Kwestia będzie automatyczna przy naliczaniu
wypłaty. Jeszcze raz powtórzę. Proszę Państwa nie można pewnych dodatków obniżyć
poniżej poziomu ustawowego, wynagrodzenie zasadnicze 4500,00 złotych, dodatek funkcyjny
0 złotych, dodatek specjalny 20 % sumy to jest 900,00 złotych oraz dodatek za wieloletnią
pracę, Pan Wysocki pracuje pięćdziesiąt czy tam sześćdziesiąt lat, to 20% to dodatek
maksymalny jaki może w tym momencie otrzymać. Jest to powrót, proszę Państwa do kwoty,
która została wniesiona przed podwyżką ostatnią, przed czterema czy tam trzema próbami
podwyżki, już się pogubiłem. Także proszę o pozytywne rozpatrzenie projektu uchwały.
Przewodnicząca Małgorzata Matusiak – Bardzo proszę, kto z Pań i Panów jest za podjęciem
niniejszej uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Trzebnickiego z
autopoprawką….
Radny Robert Adach – Poczekaj…
Wiceprzewodniczący Damian Sułkowski – Ja Ci pokaże tutaj
Radny Robert Adach – A skąd wiesz, że to jest 900 złotych?
Wiceprzewodniczący Damian Sułkowski – To jest kopia uchwały, tylko zmieniła się
podstawa prawna, ponieważ w Dzienniku są nowe publikacje uchwał
Przewodnicząca Małgorzata Matusiak – Z autopoprawką, tak?
Wiceprzewodniczący Damian Sułkowski – Tak, z autopoprawką, z zapisem, że z mocą
obowiązującą nie od 1 stycznia, tylko od dnia podjęcia
Przewodnicząca Małgorzata Matusiak – Dobrze, kto z Pań i z Panów jest za podjęciem
uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Trzebnickiego? Proszę o
podniesienie ręki.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
10 za
Brak sprzeciwu
1 głos wstrzymujący

Uchwała została podjęta i nadaje jej się kolejny numer.
02:07:44
Szanowni Państwo przechodzimy do realizacji punktu kolejnego dzisiejszego posiedzenia
„Sprawy różne”. Z uwagi na to, że mamy gościa dzisiaj na sesji. Dodam, że jest to
mieszkaniec gminy Żmigród, chciałby zabrać głos, bardzo proszę. Proszę się przedstawić.
Grzegorz Litwinowicz – Nazywam się Grzegorz Litwinowicz, jestem przedsiębiorcą
pogrzebowym i tutaj jest cały czas gorący temat, proszę Państwa,Szpitala, tak? Oszczędności.
Tutaj są dokumenty z przetargu, który moja firma de facto wygrała, proszę sobie przejrzeć
(niezrozumiałe słowa) nawet nikt mi nie udziela odpowiedzi czy przetarg jest unieważniony.
Czyli nawet na podstawowym przetargu jest (niezrozumiałe słowa) w Szpitalu, moje zdanie
jest, takie podejrzenie mam. Tu są wszystkie dokumenty, proszę do wglądu
Radny Robert Adach – To proszę powiedzieć, ten przetarg został unieważniony
(niezrozumiałe słowa)
Grzegorz Litwinowicz – Powiem Państwu tak, pięć lat temu był przetarg, moja firma wygrała,
Szpital odpisał, że moja cena jest drastycznie zaniżona. Później był znowu przetarg,
zaniżona…. Tu już jest opinia
Radny Sławomir Zarentowicz – To dobrze dla Szpitala, że Pana cena jest zaniżona
Grzegorz Litwinowicz – To proszę, tu jest opinia z Prokuratury Generalnej jedna, tutaj jest to,
co odpisał mi Szpital do Kancelarii mojej Prawnej w odpowiedzi na Państwa….
Radny Sławomir Zarentowicz – A kiedy ten przetarg dokładnie….
Grzegorz Litwinowicz – Proszę, ja Państwu przedstawię …
Radny Sławomir Zarentowicz – Kiedy się ten przetarg odbył?
Grzegorz Litwinowicz – Nadmieniam, że jeszcze w kwestii tego przetargu rozmawiałem z
Panem Starostą, dzwoniłem do Pana Dyrektora Szpitala, żeby się spotkać, Pan Dyrektor
powiedział, że…
Radny Sławomir Zarentowicz – Ale z Panem Dyrektorem obecnym czy poprzednim?
Grzegorz Litwinowicz – Obecnym, i z Panem Starostą też rozmawiałem na temat Szpitala, bo
chodzi mi o to, że firma (niezrozumiałe słowo) przechowuje ciała w budynku
nieprzystosowanym do tego
Radny Sławomir Zarentowicz – Dobrze, a może Pan podać firmę, która wygrała w tej chwili?
Czy to jest tajemnica?
Grzegorz Litwinowicz – To jednak wie Pan, nie będziemy mówić firmami, nazwiskami.
Radny Sławomir Zarentowicz – Dobrze, wszystko wiemy

szum w sali
Przewodnicząca Małgorzata Matusiak – A czy rozmawiał Pan, z Panem Starostą?
Grzegorz Litwinowicz – Tak, miał zbadać sprawę Pan Starosta, miał zająć się tą sprawą, ale
oczywiście nabrał wody w usta i temat się urwał.
Radna Marzanna Jurzysta- Ziętek – Proszę złożyć skargę do Rady Powiatu i my tą skargę
będziemy...
Radny Sławomir Zarentowicz – Ale Komisja Rewizyjna…
Radny Paweł Oleś – Ja myślę, że wystąpienie tego Pana to jest skarga, więc po co skargę?
Radny Sławomir Zarentowicz – No, ale dobrze, jakby coś na piśmie jeszcze było
Radna Marzanna Jurzysta- Ziętek – Ale skarga na piśmie
Grzegorz Litwinowicz – Dobrze
Przewodnicząca Małgorzata Matusiak – Dobrze, dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pana
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, proszę o zajęcie stanowiska i …
Szum w sali
Przewodnicząca Małgorzata Matusiak – Przepraszam, ja mam propozycję...
Radny Robert Adach – Jeszcze raz, przetarg kiedy był?
Grzegorz Litwinowicz – Przetarg był, pierwszy, ogłoszony w grudniu tamtego roku. Tam
później były niejasności i de facto przetarg następny, który był ogłoszony wygrałem za
dziewięć groszy. Czyli Szpital miał mi zapłacić za rok współpracy 38 złotych. Szpital mi
odpisał, że moja cena jest drastycznie zaniżona, że to nie podlega prawu zamówień
publicznych i Kancelaria Prawna wysłała opinię prawną, oczywiście Szpital gdzieś
(niezrozumiałe słowa)
Radny Robert Adach – Wszystko podlega prawu zamówień publicznych, nie? Wszystko.
02:11:00
Przewodnicząca Małgorzata Matusiak – A proszę powiedzieć, ja mam propozycję,
oczywiście, my z...
szum w sali
Radny Robert Adach – Tylko są tryby, ale wszystko podlega prawu zamówień publicznych
Przewodnicząca Małgorzata Matusiak – Jutro mamy politykę społeczną. Czy mógłby Pan
jutro przyjść na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej? Bo temat jest bardzo ważny. Będzie
Pan Starosta, tak myślę, Będzie Zarząd, Organ wykonawczy, będzie być może Pan Dyrektor
Szpitala

Radny Sławomir Zarentowicz – Ale szkoda, a Pani nie znała tematu? Czy znała Pani
temat?Był Dyrektor, był Starosta, był Zarząd, mogliśmy to przedstawić
szum w sali
Radny Robert Adach – Ale poczekajcie, no to że Starosta wychodzi w trakcie sesji,
lekceważy i Pana i nas i to... na końcu są interpelacje i zapytania i ciężko, żeby przewidywać
intencje Starosty, że nagle się podrapie po głowie i opuści gremium i wtedy na początku
dawać to co jest na końcu, no to bez sensu, bo to tak nie powinno być. Są interpelacje i
zapytania, ja mam osobiście kilkanaście pytań do Starosty, no ale nie ma...
Radna Marzanna Jurzysta-Zitek – Ja też w sprawie ptasiej grypy w mojej gminie
Radny Sławomir Zarentowicz – (niezrozumiałe słowo) informacji, trzeba by było przekazać
mieszkańcom jak mają się zachować, nikt nie wie, a w tej chwili będą komisje wysyłane po
gospodarstwach rolnych i po zagrodach i rolnik nie wie, że jak znajdą ptaka, który jest
niezamknięty w zagrodzie, dostanie pięćset złotych. Do kogo taki rolnik czy właściciel ptaka
będzie miał pretensje, bo nie ma informacji. Gdybyśmy dostali jakąkolwiek informację to
każdy z nas pocztą pantoflową, przysłowiowo byśmy przekazali, poinformowali. Nie ma
(niezrozumiałe słowo) hodowców drobnych, którzy mają po parę kurek, a one mają być
zamknięte szczelnie w zagrodzie...
Grzegorz Litwinowicz – (niezrozumiałe słowa) w razie „w” jak ta szopka się zawali na
cmentarzu czy ona ma ubezpieczenie, czy ma odbiory, czy ten budynek jest przystosowany do
przechowywania ciał, czy spełnia jakiekolwiek wymogi, czy to jest szopka na cmentarzu z
płytkami
szum w sali
Radny Sławomir Zarentowicz – (niezrozumiałe słowa) Pan konkretnie powinien się
skoncentrować na budynku i jego wyposażeniu, nie patrzymy się na cmentarz, bo cmentarz w
zasadzie w środku utrzymują sami właściciele (niezrozumiałe słowa) śmieci należą do
administratora (niezrozumiałe słowa) tylko i wyłącznie na budynku do przetrzymywania
zwłok, koniec.
Radny Robert Adach – Słuchajcie, to że...
Radny Paweł Oleś – Można chwileczkę? Kolego Sławku, bo tak przepraszam, luźno
prowadzimy tą sesję, i troszkę jestem tak, i tak przysłuchuję się Twoim wypowiedziom,
Starosta, chcesz zadać Mu kilka pytań, widzisz, że źle pracuje itd. itd. a wstrzymujesz się od
tego, żeby Mu obniżyć pensję to troszeczkę tak niezrozumiale
Radny Sławomir Zarentowicz – Nie muszę odpowiadać na to pytanie?
Radny Paweł Oleś – Nie, nie musisz odpowiadać, ja nie pytam...
Radny Sławomir Zarentowicz – Wolę przemilczeć to...
Radny Paweł Oleś – Ale nie, nie...

Radny Sławomir Zarentowicz – Nie wiem czy to tak złośliwie chcesz zrobić
Radny Paweł Oleś – Nie, nie dlatego mówię, kolego Sławku
Radny Sławomir Zarentowicz – Jeśli masz z tym problem jakiś, w stosunku do mojej osoby...
Przewodnicząca Małgorzata Matusiak – Skupmy się proszę, przepraszam bardzo czy w
większości tutaj obecni Państwo, jutro jesteśmy na Komisji. Czy ktoś jest...
Radna ewa Pasek – Nie, mnie nie ma
Wiceprzewodniczący Damian Sułkowski – Nie, jest tylko pół rady, ja jestem...
szum w sali
Przewodnicząca Małgorzata Matusiak – Temat zostanie poruszony
Radny Robert Adach – Gosia, to tak naprawdę, musimy się zastanowić, bo jak widzicie złe
rzeczy się dzieją tutaj wokół instytucji (niezrozumiałe słowa) różni ludzie wpływają na
decyzje...
szum w sali
Przewodnicząca Małgorzata Matusiak – Dobrze, bardzo proszę
Waldemar Marzec – Czy Przewodnicząca Rady ma wpływ na to, żeby nie powiadamiać o
sesjach, powiedzmy mojej redakcji
Daniel Długosz – To samo jest z naszą redakcją, również dostaliśmy informację, że poszło
zarządzenie z góry, że nie można zawiadamiać redakcji o sesjach
Przewodnicząca Małgorzata Matusiak – Zgodnie ze Statutem...
szum w sali
Przewodnicząca Małgorzata Matusiak – Bardzo proszę, obecnych tu Państwa, że
Przewodnicząca Rady... Proszę się czuć zaproszonym przez Przewodniczącą oczywiście
zgodnie ze Statutem i trzeba nad tym też trzeba się również....
Wiceprzewodniczący Damian Sułkowski – zastanowić
Przewodnicząca Małgorzata Matusiak – zastanowić, zgodnie ze Statutem listę zaproszonych
gości ustala Starosta i Przewodnicząca Rady. Oczywiście tak... proszę... tak to brzmi.... ale
jako Przewodnicząca Rady bardzo proszę, Przewodnicząca Rady, media lokalne, sesja jest
otwarta, proszę czuć się zaproszonym
Radna Ewa Pasek – Ale Oni nie wiedzą kiedy, nie są powiadamiani
Przewodnicząca Małgorzata Matusiak – Bardzo proszę

Daniel Długosz – Chodzi o to, że nie wiadomo kiedy są te sesje, nie ma żadnej informacji na
stronie internetowej Starostwa, nigdzie. Nie ma informacji kiedy odbywają się sesje
Przewodnicząca Małgorzata Matusiak – Pozwolicie Państwo, że ten punkt w Statucie, mogę
deklarować, że zostanie zmieniony, jeżeli będzie przychylność radnych, bardzo proszę o....
2:17:20
Wiceprzewodniczący Damian Sułkowski – Ale Pani Przewodnicząca tego nie trzeba, tam jest
zapis, że następuje do publicznej informacji podanie o dacie i... po raz kolejny Starosta
(niezrozumiałe słowa), prawo prasowe pozwala na uczestnictwo w sesjach
szum w sali
Radny Robert Adach – Słuchajcie na BIP-ie Powiatu Trzebnickiego nie są publikowane
protokoły kontrolne, ostatni to jeszcze za mojej kadencji został opublikowany, nie jest
publikowane zaproszenie na sesję. Tak nie może być. Możemy oczywiście zmienić Statut
Powiatu i wpisać Staroście obowiązek takich rzeczy. I myślę, patrząc na współpracę z
Zarządem to musimy to zrobić. Pytanie, czy zrobimy to teraz, dzisiaj, bo to jest kwestia
zmiany porządku obrad i dopisania dwóch zdań, tak?
Daniel Długosz – Tu proszę Państwa nie chodzi o redakcje, tu chodzi o mieszkańców.
Mieszkańcy nie mają pojęcia o tym, o czym Państwo obradujecie
Szum w sali
Radny Robert Adach – Pytanie czy my zmianę Statutu zrobimy na Komisji i później
zagłosujemy, powiedzmy na następnej sesji? Czy teraz?
Wiceprzewodniczący Damian Sułkowski – Na następnej sesji można wprowadzić, trzeba się
zapoznać dokładnie, proponuję już dzisiaj tego nie robić, bo zmęczenie, możemy popełnić
jakiś błąd. Ale jak najbardziej się tym tematem zajmiemy
Waldemar Marzec – A jak sprawa się ma z nagłośnieniem, tutaj głosu Pana
Przewodniczącego nie słyszymy, Pani bardzo lubię głos słuchać i nie mam możliwości, i co ja
mam wpisać, wielokropek? (niezrozumiałe słowa) wrócić do tego, ale czy na to pieniądze są?
Przecież wszyscy płacimy na....
Wiceprzewodniczący Damian Sułkowski – Panie Redaktorze, mówiłem też wcześniej, że
zostały oszczędności w Biurze Rady, z zeszłego roku, zdaje się dwadzieścia pięć tysięcy
złotych, tak? O ile dobrze pamiętam, w budżecie. Żeby kupić z tych pieniędzy normalne
nagłośnienie, które spowoduje pewien porządek w prowadzeniu Rady, żeby był dostęp, że
każdy może się podłączyć
Waldemar Marzec – (niezrozumiałe słowa) Rada jest za, kropka?!
Przewodnicząca Małgorzata Matusiak – Tak, bardzo proszę

Wiceprzewodniczący Damian Sułkowski – Pan podłączyć do rozdzielacza i nagrywać sobie
bezpośrednio sesję i nie korzystać z własnego sprzętu, tak samo z nagraniem wideo powinno
być.
Przewodnicząca Małgorzata Matusiak – Na ręce Pana Sekretarza chciałabym złożyć wniosek
o zobowiązania Biura Rady Powiatu Trzebnickiego do prowadzenia rejestru wszystkich pism,
wniosków, interpelacji i zapytań, poleceń, dyspozycji i innych wpływających do Biura Rady
Powiatu Trzebnickiego. Bardzo proszę.
Radna Marzanna Jurzysta-Ziętek – To jest wniosek formalny, Pani Małgosiu?
Przewodnicząca Małgorzata Matusiak – Tak, bardzo proszę....
Wiceprzewodniczący Damian Sułkowski – Ja też bym chciał zgłosić wniosek. Proszę
wybaczyć, jeśli to do Pana akurat, ale bardzo bym prosił zwrócić uwagę Zarządowi o
zamieszczeniu czy też stworzenie regulaminu korzystania z boiska sportowego w Żmigrodzie,
tego przy Szkole Specjalnej. Nie ma tam regulaminu, nie wiadomo kto za to wszystko
odpowiada. Jeżeli nie to mogą sobie ten regulamin... skserować z Gminy, czy w Trzebnicy
(niezrozumiałe słowa) istotna sprawa, kto ponosi odpowiedzialność prawną i w jakich
godzinach tam dzieci i młodzież mogą przebywać. Jeszcze mam szereg pytań, ale to już....
miałem nadzieję zadać...
Radny Robert Adach – Zadać być może trzeba, przynajmniej ludzie powinni wiedzieć o co
chcemy pytać. A zobowiązać Sekretarza, żeby zanotował i żebyśmy dostali mailem na
przykład odpowiedź, skoro nie ma Zarządu.
Radna Marzanna Jurzysta-Ziętek – Jeszcze ten wniosek, Małgosia, trzeba Twój przegłosować.
Przewodnicząca Małgorzata Matusiak – Bardzo proszę, o przegłosowanie mojego wniosku,
powtórzę. Składam wniosek o zobowiązanie Biura Rady Powiatu Trzebnickiego do
prowadzenia rejestru wszystkich pism....
Sekretarz Robert Borczyk – Wniosek został złożony
Radca Prawny Izabela Żmuda – To nie jest wniosek formalny (niezrozumiałe słowa)
głosowania uchwał
Przewodnicząca Małgorzata Matusiak – Też prawda
Sekretarz Robert Borczyk – Wniosek został przyjęty i...
Przewodnicząca Małgorzata Matusiak – Oby był przyjęty przez organ wykonawczy. A
obawiam się, że....
Wiceprzewodniczący Damian Sułkowski – Pani Przewodnicząca jeszcze jeśli Pani pozwoli,
Proszę Państwa tak kończąc jutro jest Komisja i z tego co wiem w planie Komisji będzie
dyskusji na temat połączenia Poradni Psychologicznej, metodycznej. Proszę zwrócić uwagę,
dotarły do Państwa materiały. Ubolewam nad faktem, że to niestety tylko jedna Komisja się
tym zajmie, ale proszę zwrócić uwagę na opinię między innymi Związków na opinię

Dyrektorów, która jest negatywna (niezrozumiałe słowa) poprzednicy. O tych połączeniach
tych Poradni. Chciałbym żebyście się Państwo z tym zapoznali, bo najprawdopodobniej na
kolejnej sesji będziemy mieli głosowanie, ponieważ jest to propozycja Zarządu, więc można
się spodziewać, że jutro to na pewno będzie, bo my tu z koleżanką Przewodniczącą się na
pewno się nie zgadzamy na tego typu łączenie, więc projekt trafi na sesję.
Radna Marzanna Jurzysta-Ziętek – Ja przepraszam Damianie, a kiedy te materiały dotarły?
Wiceprzewodniczący Damian Sułkowski – Do Komisji najwidoczniej dotarły
Radna Marzanna Jurzysta-Ziętek – bo ja nie widziałam
Przewodnicząca Małgorzata Matusiak – ja też nie
Wiceprzewodniczący Damian Sułkowski – To ja Państwu prześlę te materiały. Jeśli ktoś
jeszcze będzie zainteresowany to też mogę przesłać
Radna Marzanna Jurzysta-Ziętek – Pani Paulina przesłała chyba tylko plan pracy
Paulina Lempart – Przesłałam, w piątek przesłałam tylko, że Komisja będzie zwołana, a w
poniedziałek lub we wtorek przesłałam skany tych wszystkich opinii, razem z projektem
uchwały
Wiceprzewodniczący Damian Sułkowski – Ale do wszystkich czy tylko do....
Paulina Lempart – Do wszystkich, znaczy do członków Komisji Polityki Społecznej
Radny Robert Adach – W zasadzie powinno być do wszystkich radnych
Wiceprzewodniczący Damian Sułkowski – No to proszę Państwa ja się zobowiązuję, że
odeślę te dokumenty do wszystkich i opublikuję je też na portalu społecznościowym, żeby
każdy mógł zobaczyć... Niestety jest... to jest bardzo szeroki temat uważam, może już nie
dzisiaj, ale (niezrozumiałe słowo) z tym zapoznać.
Przewodnicząca Małgorzata Matusiak – Szanowni radni, zgromadzona publiczność,
ubolewam, że Pan Starosta nie był obecny
Nierozpoznany głos – Jest za drzwiami
Przewodnicząca Małgorzata Matusiak – Jest za drzwiami... Ubolewam, Szanowni Państwo.
Kończę obrady XXXIX sesji, dziękując Państwu, mediom zgromadzonym za obecność.
Dziękuję bardzo.
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