Protokół nr XIII/2015
z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego
odbytej w dniu 27 listopada 2015 r.
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu
W sesji uczestniczyli:
radni wg listy obecności /zał. nr 1/,
Skarbnik Powiatu Agnieszka Karasińska,
Sekretarz Powiatu - Bogusław Białoń,
Radca prawny - Ryszard Pietras,
Dyrektor Wydziału Prawno-Organizacyjnego - Alicja Mróz,
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Ewa Twardowska,
Dyrektor Wydziału Budownictwa i Środowiska - Elżbieta Mochalska,
Z-ca Dyrektora Wydziału Komunikacji - Michał Kruszewski,
Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu - Agnieszka Budych,
Dyrektor Wydziału Przygotowania Inwestycji i Realizacji Wniosków UE - Joanna Bodnar,
Dyrektor Wydziału Drogownictwa - Cezary Mostowik,
Przewodniczący PZON - Marcin Wilk,
goście zaproszeni:
Dyrektor PCPR w Zgorzelcu - Renata Andrysz,
przedstawiciele prasy, mieszkańcy powiatu.
Przewodniczący Rady Stanisław Żuk o godz. 1110 otworzył XIII sesję Rady Powiatu
Zgorzeleckiego. Po powitaniu wszystkich obecnych oświadczył, że zgodnie z listą obecności
aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 18 radnych, co wobec ustawowego składu Rady
wynoszącego 21 osób, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych
decyzji.
Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie następujących zmian w proponowanym
porządku obrad:
 rozszerzenie o pkt 5f: "Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie
nadania odznaki honorowej - "Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego",
 zdjęcie pkt. 4.: "Informacja o stanie ochrony środowiska naturalnego na terenie
powiatu".
W obecności 18 radnych, w głosowaniu: /za-18, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada
Powiatu jednogłośnie przyjęła powyższy wniosek.
O godz. 1115 do grona radnych dołączył Marek Kurzyński.
Przewodniczący Rady Stanisław Żuk przedstawił porządek obrad z uwzględnieniem
wprowadzonych zmian:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu nr XII/2015 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego.
3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami.
4. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawach:
a) zmiany uchwały nr VI/32/2015 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 27 marca
2015 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi zgorzeleckiemu
na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych;

b) zmiany uchwały nr IV/24/2015 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 23 stycznia
2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu;
c) zmiany uchwały nr IV/25/2015 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 23 stycznia
2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Zgorzeleckiego na lata 2015-2032;
d) zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2015 rok;
e) zmiany uchwały nr II/13/2014 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 18 grudnia
2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki
i Rekreacji Rady Powiatu Zgorzeleckiego, ustalenia przedmiotu jej działania oraz
określenia składu osobowego;
f) nadania odznaki honorowej - "Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego".
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawy organizacyjne.
7. Zamknięcie sesji.
W obecności 18 radnych, w głosowaniu: /za-18, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada
Powiatu jednogłośnie przyjęła ww. porządek obrad.
O godz. 1113 do grona radnych dołączył Marek Kurzyński.
Ad. 2.
Przyjęcie protokołu nr XII/2015 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego.
Wobec braku uwag do protokołu nr XII/2015 z dnia 30 października 2015 r., Przewodniczący
Rady Stanisław Żuk poddał pod głosowanie wniosek o jego przyjęcie.
W obecności 19 radnych, w głosowaniu: /za-19, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada
Powiatu jednogłośnie zatwierdziła ww. protokół.
O godz. 1125 do grona radnych dołączyła Małgorzata Wiśniewska.
Ad. 3.
Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami.
Radny Sławomir Zawada nawiązując do informacji o odbytym spotkaniu Wicestarosty
z osobami prowadzącymi apteki, poprosił o udzielenie informacji czego ono dotyczyło i czy
miało związek z rozpatrywanym przez Komisję Zdrowia problemem dotyczącym dyżurów
aptek na terenie Węglińca. Ponadto radny zapytał czy problem ten nadal występuje i jak to
wygląda w innych obszarach powiatu. Następnie poprosił o przedstawienie tematyki
posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy.
Wicestarosta Andrzej Tyc wyjaśnił, że spotkanie z właścicielami aptek dotyczyło tylko aptek
z terenu miasta Zgorzelec, ponieważ jedna z aptek pełniąca całodobowy dyżur z uwagi na
problemy z obsadą musiała zrezygnować. Stąd konieczność zapewnienia dyżurów na terenie
Zgorzelca. Temat ten z pewnością niebawem powróci, ponieważ na tym spotkaniu właściciele
aptek postulowali, aby został wprowadzony solidarny dyżur nocny na terenie całego powiatu,
nie tylko w Zgorzelcu. Nie przyjęto w tym zakresie żadnych zobowiązań, ponieważ
harmonogram dyżurów będzie ustalany w sierpniu przyszłego roku. Omawiano również
techniczne szczegóły dotyczące godzin pełnienia dyżurów w aptekach w dni świąteczne.
Istnieją konflikty interesów pomiędzy poszczególnymi aptekami, ale naszym zadaniem będzie
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ustalić taki rozkład pełnienia dyżurów, który będzie zgodny z zasadami i spełni oczekiwania
mieszkańców.
Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy było poświęcone podsumowaniu działań
podjętych przez PUP w zakresie wykorzystania środków, które zostały przyznane na aktywne
formy przeciwdziałania bezrobociu i aktywne formy wspierania ludzi, którzy chcą rozpocząć
działalność gospodarczą. Środków było więcej niż chętnych do ich wykorzystania. Po raz
pierwszy zdarzyło się tak, że część środków musiała zostać zwrócona. Przyjęto również plan
pracy na następny rok i ustalono termin kolejnego posiedzenia. Przedstawiono także
informację o przedsięwzięciach, które w ostatnim czasie były zorganizowane przez PUP
(Targi Transgraniczne oraz spotkanie dotyczące możliwości podejmowania pracy na terenie
Czech).
Radny Kazimierz Szczech zapytał czego dotyczyło spotkanie robocze Dolnośląskiego
Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.
Wicestarosta Andrzej Tyc poinformował, że na ww. spotkaniu przedstawiono informację
dotyczącą działań Straży Granicznej prowadzonych na terenie województwa dolnośląskiego
w zakresie wykrywania niewolniczej pracy. Część informacji, które prezentował
przedstawiciel SG nie mogą być rozpowszechniane. Kolejną omawianą kwestią był
mechanizm finansowania ze środków europejskich projektów dedykowanych zwalczaniu
zjawisk handlu ludźmi. Podjęto decyzję o przygotowaniu projektu, dzięki któremu będzie
możliwe podejmowanie skutecznych działań, ponieważ skończyły się środki finansowe na
tego typu działalność dla Stowarzyszenia "Itaka". Przygotowano wystawę mobilną dotycząca
handlu ludźmi. Można zgłaszać chęć udostępnienia tej wystawy na terenie województwa
dolnośląskiego. Wicestarosta poinformował, że złożył wstępną deklarację zaprezentowania tej
wystawy na terenie powiatu zgorzeleckiego.
Radny Kazimierz Szczech zapytał czy ma przez to rozumieć, że nie ma to żadnego związku
z falą imigracyjną.
Wicestarosta Andrzej Tyc wyjaśnił, że dotyczy to wyłącznie handlu ludźmi, który polega na
różnych przejawach niewolniczej pracy, żebractwa, wykorzystywania kobiet itp. Nie jest to
tak powszechne zjawisko jak fala uchodźców, natomiast jest to równie dotkliwe.
Radny Sławomir Zawada zwrócił uwagę, że 16 listopada Starosta uczestniczył w spotkaniu
działaczy samorządowych z Wojewodą Dolnośląskim, w związku z tym poprosił o udzielenie
informacji, co było tematem tego spotkania.
Starosta Artur Bieliński wyjaśnił, że na ww. spotkaniu były wręczane odznaczenia
państwowe.
Radny Marek Dołkowski nawiązując do podjętej przez Zarząd Powiatu uchwały w sprawie
przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
poprosił o udzielenie informacji jakiej nieruchomości to dotyczy.
Wicestarosta Andrzej Tyc wyjaśnił, że dotyczy to niewielkiej działki na terenie szkoły przy
ul. Boh. II AWP, na której znajdował się kiosk.
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Radny Kazimierz Szczech poprosił o udzielenie informacji dotyczącej spotkania
konsultującego założenia Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu
Zbiorowego.
Wicestarosta Andrzej Tyc poinformował, że ww. spotkanie było pierwszym, wstępnym
etapem konsultacji, ponieważ oficjalne konsultacje zostaną ogłoszone po uwzględnieniu uwag
zgłoszonych przez przedstawicieli gmin. Z dniem 1 grudnia rozpoczęty zostanie oficjalny
proces konsultacji tego planu. Będzie on wyłożony do wglądu w Wydziale Komunikacji,
będzie udostępniony także na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu
oraz w miastach i gminach na terenie powiatu. Zgodnie z propozycją powiatu wstępny plan
obejmuje ok. 13 linii. Przed ostatecznym uchwaleniem planu zostaną wzięte pod uwagę
wszystkie uwagi gmin i mieszkańców powiatu.
Radny Sławomir Zawada poprosił o przekazanie mu projektu planu transportowego.
Wicestarosta Andrzej Tyc zadeklarował, że wszyscy radni otrzymają w formie elektronicznej
projekt planu transportowego w wersji przesłanej do konsultacji gminom. To ułatwi proces
opiniowania tego projektu, ponieważ musi on zostać zaopiniowany także przez komisje.
Wobec braku innych uwag dotyczących sprawozdania Starosty z pracy Zarządu między
sesjami, Przewodniczący Rady Stanisław Żuk poddał pod głosowanie wniosek o jego
przyjęcie.
W obecności 20 radnych, w głosowaniu: /za-20, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada
Powiatu jednogłośnie przyjęła ww. sprawozdanie.
/Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/.
Ad. 4a.
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie zmiany uchwały nr VI/32/2015
Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie podziału środków
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych
powiatowi zgorzeleckiemu na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych.
Przewodniczący Rady Stanisław Żuk poinformował, iż ww. projekt uchwały był
przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Praw Konsumenta
i uzyskał jej pozytywną opinię.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Stanisław Żuk poddał pod głosowanie uchwałę nr
XIII/88/2015 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany
uchwały nr VI/32/2015 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie
podziału
środków
finansowych
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi zgorzeleckiemu na poszczególne zadania
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
W obecności 20 radnych, w głosowaniu: /za-20, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada
Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIII/88/2015.
/Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu./
Ad. 4b.
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie zmiany uchwały nr IV/24/2015
Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Rady
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Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Zgorzelcu.
Przewodniczący Rady Stanisław Żuk poinformował, iż ww. projekt uchwały był
przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Praw Konsumenta
i uzyskał jej pozytywną opinię.
Następnie zaproponował zgłaszanie kandydatów do składu Rady Społecznej WS-SPZOZ
w Zgorzelcu.
Starosta Artur Bieliński zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Mazurka.
Radny Krzysztof Mazurek wyraził zgodę na kandydowanie.
Wobec braku innych zgłoszeń Przewodniczący Rady Stanisław Żuk poddał pod głosowanie
uchwałę nr XIII/89/2015 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie
zmiany uchwały nr IV/24/2015 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 23 stycznia 2015 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu.
W obecności 20 radnych, w głosowaniu: /za-20, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada
Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIII/89/2015.
/Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu./
Ad. 4c.
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie zmiany uchwały nr IV/25/2015
Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2015-2032.
Przewodniczący Rady Stanisław Żuk poinformował, iż ww. projekt uchwały był
przedmiotem obrad Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Ochrony Środowiska i uzyskał jej
pozytywną opinię.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Stanisław Żuk poddał pod głosowanie uchwałę nr
XIII/90/2015 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany
uchwały nr IV/25/2015 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zgorzeleckiego na lata 2015-2032.
W obecności 20 radnych, w głosowaniu: /za-20, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada
Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIII/90/2015.
/Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu./
Ad. 4d.
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie zmian w budżecie powiatu
zgorzeleckiego na 2015 rok.
Przewodniczący Rady Stanisław Żuk poinformował, iż ww. projekt uchwały był
przedmiotem obrad Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Ochrony Środowiska i uzyskał jej
pozytywną opinię.
Radny Sławomir Zawada poprosił o udzielenie informacji dotyczącej proponowanych zmian
w rozdziale 75411 "Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej".
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Starosta Artur Bieliński poinformował, że PSP otrzymała dodatkowe środki finansowe,
dlatego zachodzi konieczność wprowadzenia ich do budżetu powiatu, aby można było je
wydatkować jeszcze w tym roku. W przeciwnym razie niewykorzystane środki będą musiały
zostać zwrócone.
Skarbnik Powiatu Agnieszka Karasińska wyjaśniła, że PSP otrzymała w ubiegłym miesiącu
kwotę 20.000 zł na zupełnie inny wydatek, w związku z tym wnioskowano do wojewody
o zmianę jego przeznaczenia.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Stanisław Żuk poddał pod głosowanie uchwałę nr
XIII/91/2015 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmian
w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2015 rok.
W obecności 20 radnych, w głosowaniu: /za-20, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada
Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIII/91/2015.
/Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu./
Ad. 4e.
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie zmiany uchwały nr II/13/2014
Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu Zgorzeleckiego, ustalenia
przedmiotu jej działania oraz określenia składu osobowego.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Stanisław Żuk poddał pod głosowanie uchwałę nr
XIII/92/2015 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany
uchwały nr II/13/2014 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie
powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu
Zgorzeleckiego, ustalenia przedmiotu jej działania oraz określenia składu osobowego.
W obecności 20 radnych, w głosowaniu: /za-20, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada
Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIII/92/2015.
/Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu./
Ad. 4f.
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego".
Przewodniczący Rady Stanisław Żuk poinformował, iż ww. projekt uchwały był
przedmiotem obrad wszystkich komisji stałych Rady Powiatu Zgorzeleckiego i uzyskał ich
pozytywne opinie.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Stanisław Żuk poddał pod głosowanie uchwałę nr
XIII/93/2015 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie nadania
odznaki honorowej - "Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego".
W obecności 20 radnych, w głosowaniu: /za-20, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada
Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIII/93/2015.
/Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu./
O godz. 1135 Przewodniczący Rady Stanisław Żuk ogłosił 10-minutową przerwę w obradach.
Obrady wznowiono o godz. 1145.
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Ad. 5.
Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Sławomir Zawada zapytał jak powiat jest przygotowany do zimowego utrzymania
dróg powiatowych i jaka jest procedura ewentualnej interwencji w powiecie o ile wystąpią
jakieś problemy na powiatowych drogach.
Starosta Artur Bieliński poinformował, że umowa na zimowe utrzymanie dróg zostanie
podpisana w poniedziałek. Są uzgodnienia z osobami odpowiedzialnymi za odśnieżanie, że
w razie sytuacji interwencyjnej będą podejmowali określone działania.
Radny Sławomir Zawada stwierdził, że dalej nie wie jak może interweniować. Ponadto
zapytał kto wygrał postępowanie przetargowe i czy jest jakiś telefon dyżurny, pod który
można zgłaszać interwencje.
Starosta Artur Bieliński wszelkie interwencje należy kierować do Dyrektora Wydziału
Drogownictwa.
Radny Sławomir Zawada jeszcze raz zapytał kto wygrał przetarg na zimowe utrzymanie
dróg i na jakich zasadach zostanie podpisana umowa.
Starosta Artur Bieliński poinformował, że przetarg wygrał Pan Żukowski, umowa będzie
podpisana w formie ryczałtu. Całkowity koszt zimowego utrzymania to 400.000 zł. Ponadto
Starosta stwierdził, że za listopad udało zaoszczędzić.
Radny Sławomir Zawada stwierdził, że nie rozumie jak można było zaoszczędzić skoro
płacone jest ryczałtem, czy to oznacza, że ryczałt nie został wypłacony czy przeciągnięto
podpisanie umowy.
Starosta Artur Bieliński wyjaśnił, że płatność następuje dopiero po podpisaniu umowy.
Radny Sławomir Zawada stwierdził, że wynika z tego, że Starosta wziął na siebie ryzyko,
gdyby opady śniegu wystąpiły już w listopadzie.
Ad. 6.
Sprawy organizacyjne.
Przewodniczący Rady Stanisław Żuk poinformował, że radni otrzymali dziś projekt planu
pracy Komisji Rewizyjnej na przyszły rok, w związku z tym zaproponował, aby ewentualne
propozycje do tego planu zgłaszać do Biura Rady i Zarządu Powiatu.
Następnie Przewodniczący Rady ustalił wstępny termin grudniowej sesji na 30.12.2015 r.
Ad. 7.
Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Stanisław Żuk o godz.
1153 zamknął obrady XIII sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego.
Protokołowała:

Przewodniczył:
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