Protokół nr VII/2015
z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego
odbytej w dniu 29 kwietnia 2015 r.
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu
W sesji uczestniczyli:
radni wg listy obecności /zał. nr 1/,
Sekretarz Powiatu - Bogusław Białoń,
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu - Bogusława Witkowska,
Dyrektor Wydziału Budownictwa i Środowiska - Elżbieta Mochalska,
Dyrektor Wydziału Drogownictwa - Cezary Mostowik,
Z-ca Dyrektora Wydziału Komunikacji - Michał Kruszewski,
Pełnomocnik ds. Zarządzania Kryzysowego - Piotr Pawlas,
Inspektor - Dagmara Pyć;
goście zaproszeni:
Dyrektor PCPR w Zgorzelcu - Renata Andrysz,
Komendant Powiatowy Policji w Zgorzelcu - Leszek Zagórski,
Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu - Wiesław Wypych,
przedstawiciele prasy.
Przewodniczący Rady Stanisław Żuk o godz. 1210 otworzył VII sesję Rady Powiatu
Zgorzeleckiego. Po powitaniu wszystkich obecnych oświadczył, że zgodnie z listą obecności
aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 17 radnych, co wobec ustawowego składu Rady
wynoszącego 21 osób, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych
decyzji.
Przewodniczący Rady zaproponował rozszerzenie porządku obrad o pkt 9f: "Podjęcie
uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie przekazania skargi wg właściwości."
W głosowaniu: /za-16, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie
przyjęła powyższy wniosek.
O godz. 1212 do grona radnych dołączył Marek Kurzyński.
Następnie Przewodniczący Rady Stanisław Żuk przedstawił porządek obrad
z uwzględnieniem wprowadzonej zmiany:
1. Otwarcie sesji.
2. Złożenie ślubowania przez radną Powiatu Zgorzeleckiego Wiesławę Kisiel.
3. Przyjęcie protokołu nr VI/2015 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego.
4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu.
7. Sprawozdanie z kompleksowej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zgorzelcu oraz z realizowanych programów i strategii.
8. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok.
9. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawach:
a) wyboru przedstawicieli do Powiatowej Rady Pożytku Publicznego,
b) zmiany uchwały nr II/12/2014 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 18 grudnia
2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Ochrony
Środowiska Rady Powiatu Zgorzeleckiego, ustalenia przedmiotu jej działania
oraz określenia składu osobowego,

c) zmiany uchwały nr XLV/317/2014 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 30
stycznia 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół,
ośrodków i placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu
zgorzeleckiego przez inne niż Powiat Zgorzelecki osoby prawne lub fizyczne
oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
d) 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 2015-2028,
e) zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2015 rok,
f) przekazania skargi wg właściwości.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawy organizacyjne.
12. Zamknięcie sesji.
W głosowaniu: /za-17, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada Powiatu jednogłośnie
przyjęła ww. porządek obrad.
Ad. 2.
Złożenie ślubowania przez radną Powiatu Zgorzeleckiego Wiesławę Kisiel.
Przewodniczący Rady Stanisław Żuk odczytał postanowienie nr 68/15 Komisarza
Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie obsadzenia mandatu
radnego Rady Powiatu Zgorzeleckiego.
/Postanowienie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/.
Radna Wiesława Kisiel złożyła ślubowanie, wypowiadając treść roty: „Uroczyście ślubuję
rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności
i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty
samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw
Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg."
/Podpisana przez radną rota stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.
Ad. 3.
Przyjęcie protokołu nr VI/2015 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego.
Wobec braku uwag do protokołu nr VI/2015 z dnia 27.03.2015 r., Przewodniczący Rady
Stanisław Żuk poddał pod głosowanie wniosek o jego przyjęcie.
W obecności 18 radnych, w głosowaniu: /za-18, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada
Powiatu jednogłośnie zatwierdziła ww. protokół.
Ad. 4.
Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami.
Radny Sławomir Zawada w nawiązaniu do informacji dotyczącej uczestnictwa Starosty
w podpisaniu listu intencyjnego powołującego Klaster Edukacyjny Legnickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej, zapytał czy powiat zgorzelecki uczestniczy w tym bezpośrednio i jakie
z tego tytułu wynikają korzyści dla powiatu.
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Wicestarosta Andrzej Tyc poinformował, że to przedsięwzięcie nie obejmuje powiatu
zgorzeleckiego, zasięgiem działania obejmuje podmioty bezpośrednio zaangażowane w tej
strefie ekonomicznej.
Wobec powyższego radny Sławomir Zawada poprosił o wyjaśnienie, co w takim razie
Starosta tam robił. Ponadto zwrócił uwagę, że udział w takim spotkaniu generuje określone
koszty dla powiatu z tytułu wyjazdu służbowego Starosty, a nie ma z tego żadnych zysków.
Wicestarosta Andrzej Tyc stwierdził, że sam fakt, iż radny się tym zainteresował, to już jest
niewątpliwy zysk. Następnie podkreślił, że Zarząd Powiatu ma zamiar wykorzystać te
elementy, które sprawdziły się w legnickiej strefie. Wizyta Starosty nie służyła tylko
reprezentacji, ale miała na celu zapoznanie się z tymi rozwiązaniami, które pragniemy
przetransponować na teren powiatu zgorzeleckiego.
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 18 radnych, w głosowaniu: /za-18, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada
Powiatu jednogłośnie przyjęła ww. sprawozdanie.
/Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.
Ad. 5.
Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Komendant Powiatowy Policji Leszek Zagórski przedstawił w formie prezentacji
multimedialnej informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Przewodniczący Rady Stanisław Żuk zwrócił uwagę, że w przedstawionej prezentacji
brakuje jednej istotnej informacji na temat typu przestępców będących sprawcami różnego
rodzaju przestępstw (rozbojów, kradzieży, uszkodzeń ciała itp.) oraz informacji z jakich grup
społecznych i środowisk się wywodzą.
Pan Leszek Zagórski poinformował, że najczęściej sprawcą różnego rodzaju przestępstw jest
mężczyzna do 30. roku życia, bezrobotny, mający problem z narkotykami lub z alkoholem.
W przypadku przestępstw kradzieży sytuacja wygląda trochę inaczej, ponieważ często zdarza
się, że tego typu przestępstw dopuszczają się osoby, po których nigdy w życiu byśmy się tego
nie spodziewali, w myśl zasady, że "okazja czyni złodzieja". Nawet w zakładach pracy,
w których pracownicy są bardzo dobrze wynagradzani często dochodzi do kradzieży, gdzie po
prostu kradną pracownicy. Są miejsca i środowiska bardziej lub mniej kryminogenne. Istnieje
poważny problem z kasynami. Na terenie Bogatyni funkcjonuje 18 kasyn, z czego tylko jedno
działa legalnie. Z udziałem Służby Celnej oraz Straży Pożarnej kontrolowana jest ich
działalność. Osoby korzystające z usług kasyn i wydające tam pieniądze, skądś je muszą
mieć. To są bardzo często sprawcy drobnych kradzieży oraz włamań. Jest to duża fala
przestępczości, ale tak naprawdę przestępczości drobnej, np. włamania do pojazdów i drobne
kradzieże. Podejmowanych jest szereg działań mających na celu eliminowanie tego zjawiska,
doszło do zatrzymania kilku osób. Cieszy to, że w tych najważniejszych zdarzeniach sprawcy
zostali ustaleni i zatrzymani. Wykrywalność jednostki jest bardzo przyzwoita dzięki
właściwemu rozpoznaniu i sprzętowi, które gwarantują szybkie, bardziej efektywne
i zauważalne dla mieszkańców powiatu działania. Powiat zgorzelecki jest rejonem
przygranicznym, a to niestety powoduje, że nigdy nie będzie tu super bezpiecznie, jednak
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w porównaniu z poziomem przestępczości sprzed 15 lat nastąpiła naprawdę potężna poprawa
bezpieczeństwa.
Radny Kazimierz Szczech zwrócił uwagę, że przedstawiona informacja nie zawierała danych
dotyczących finansów Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu.
Pan Leszek Zagórski wyjaśnił, że Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu nie ma własnego
budżetu. Dysponentem środków finansowych jest Komenda Wojewódzka Policji.
Następnie komendant poinformował, że z dniem 1 maja b.r. nastąpi zmiana organizacyjna
w zgorzeleckiej policji - zostanie zlikwidowany Posterunek Policji w Węglińcu. Wszyscy
policjanci tam zatrudnieni wejdą w skład Komisariatu Policji w Pieńsku. Będą obsługiwać
dokładnie ten sam rejon, więc z punktu widzenia mieszkańców nic się nie zmieni. Dzięki tej
zmianie planowanie i organizacja służby na terenie Pieńska i gminy Węgliniec będzie dużo
łatwiejsza.
Wobec braku innych uwag Przewodniczący Rady Stanisław Żuk poddał pod głosowanie
wniosek o przyjęcie informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa
i porządku publicznego.
W obecności 16 radnych, w głosowaniu: /za-16, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada
Powiatu jednogłośnie przyjęła ww. informację.
/Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/.
Ad. 6.
Informacja o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu.
Komendant Powiatowy PSP Wiesław Wypych przedstawił w formie prezentacji
multimedialnej informację o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie
powiatu.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Stanisław Żuk poddał pod głosowanie wniosek
o przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie
powiatu.
W obecności 16 radnych, w głosowaniu: /za-16, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada
Powiatu jednogłośnie przyjęła ww. informację.
/Informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.
O godz. 1325 Przewodniczący Rady Stanisław Żuk ogłosił 10-minutową przerwę w obradach.
Obrady wznowiono o godz. 1335.
Ad. 7.
Sprawozdanie z kompleksowej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zgorzelcu oraz z realizowanych programów i strategii.
Dyrektor PCPR w Zgorzelcu Renata Andrysz przedstawiła sprawozdanie z kompleksowej
działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu oraz z realizowanych
programów i strategii.
O godz. 1345 obrady opuścił radny Daniel Fryc.
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Wobec braku uwag dotyczących sprawozdania z kompleksowej działalności Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu oraz z realizowanych programów i strategii,
Przewodniczący Rady Stanisław Żuk poddał pod głosowanie wniosek o jego przyjęcie.
W obecności 17 radnych, w głosowaniu: /za-17, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada
Powiatu jednogłośnie przyjęła ww. sprawozdanie.
/Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.
Ad. 8.
Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok.
Przewodniczący Rady Stanisław Żuk w nawiązaniu do wniosków końcowych zawartych
w pkt. 11 przedmiotowej oceny, zapytał, czy proponując takie zapisy, zarząd widzi
możliwość zwiększenia środków na realizację zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe oraz zwiększenia ilości pracowników pomocy społecznej.
Członek Zarządu Powiatu Ireneusz Owsik stwierdził, że sformułowane wnioski są wynikiem
analizy tych wszystkich tabel, które pokazują braki zarówno w ilości pracowników opieki
społecznej jak i wszystkich zasobów związanych z polityką społeczną, wobec tego integralną
częścią takiej oceny są właśnie wnioski. Następnie zauważył, że nie pozostaje nam nic innego
jak napisać, że potrzeba więcej pracowników w opiece społecznej, bo to koreluje z wcześniej
przedstawionym sprawozdaniem. Taki wniosek nasuwa się sam, więc nie można go nie ująć.
Zwiększenie ilości placówek opiekuńczo-wychowawczych w naszym powiecie jest także
konieczne, ponieważ koszty dowozu dzieci do placówek poza powiatem w odległe zakątki
kraju są horrendalne. Jakie są realne możliwości rady i zarządu w tej kwestii wszyscy
doskonale wiedzą, ale przyjęcie przez radę tego rodzaju rekomendacji położy na zarząd
jeszcze większy nacisk, żeby te rekomendacje spełnić. To wcale nie oznacza, że zostaną one
od razu spełnione, od wielu już lat wnioski te stale się powtarzają, ale jesteśmy zobligowani
do tego, żeby te rekomendacje potraktować bardzo poważnie i te zapisy realizować.
Naprawdę nic innego nie można zapisać, a z kolei nie zapisać ich też nie możemy, bo cyfry
bronią się same.
Przewodniczący Rady Stanisław Żuk stwierdził, że rozumie konieczność sformułowania
takich a nie innych rekomendacji, ale jego zdaniem każdy wniosek przynajmniej w jakiejś
części powinien mieć szansę na realizację. Natomiast to, co zostało zapisane wiąże się
z ogromnymi wydatkami. Jego zdaniem zarząd powinien zastanowić się nad tym, jakie są
realne możliwości realizacji wniosków. Nie może być tak, że wniosek został zapisany, bo
tego wymaga ustawa, ale nic nie da się zrobić z powodu braku środków finansowych.
W związku z tym zaapelował do zarządu, aby określił, co realnie jest możliwe do
zrealizowania w obecnej kadencji, biorąc pod uwagę możliwości budżetu powiatu.
Radny Kazimierz Szczech zwrócił uwagę, że 4 mln zł wydawane rocznie na dzieci
umieszczane w placówkach poza powiatem stanowią ogromny wydatek. Jego zdaniem
zorganizowanie na terenie powiatu ośrodka, w którym można byłoby te dzieci umieścić, jest
jak najbardziej celowe. Następnie stwierdził, że należałoby spróbować zacisnąć pasa przez
rok czy dwa i stworzyć własną placówkę, co pozwoli zatrzymać te pieniądze w powiecie.
Ponadto radny zauważył, że trudno się zgodzić z twierdzeniem, że brakuje na to pieniędzy,
ponieważ tak naprawdę my te pieniądze wydajemy, opłacając pobyt dzieci poza powiatem.
Wicestarosta Andrzej Tyc podziękował za pełne troski słowa i zaapelował o przyjęcie
przedstawionych wniosków, które nie mają być tylko pustym zapisem papierowym, lecz
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zobowiązaniem zarządu do podjęcia daleko idących starań, żeby je zrealizować. W imieniu
zarządu zapewnił, że jest to niezmiernie potrzebne, ponieważ są przygotowywane pewne
prace koncepcyjne, które powinny zostać zrealizowane w obecnej kadencji. Zwiększenie
zatrudnienia jest realizowane, ponieważ zatrudnienie w PCPR z roku na rok wzrasta. Odbywa
się to w ramach pieczy zastępczej, pozyskiwane na to są również pieniądze z Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej. Z pewnością wzrost zatrudnienia nie odpowiada skali potrzeb.
Następnie Wicestarosta przypomniał, że do zwiększenia środków dla organizacji
pozarządowych zarząd zobowiązał się już przy uchwalaniu budżetu powiatu na 2015 rok.
Ponadto poinformował, że daleko zaawansowane są prace koncepcyjne związane z budową
placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zadanie to zostanie wpisane do Strategii rozwoju
powiatu zgorzeleckiego, aby możliwe było pozyskanie dofinansowania ze środków
zewnętrznych na to priorytetowe zadanie inwestycyjne w tej kadencji.
Radny Marek Dołkowski poprosił o udzielenie wyjaśnienia czy istnieje jakieś realne
zagrożenie budowy placówek opiekuńczo-wychowawczych, na które zaplanowano
w wieloletniej prognozie finansowej kwotę 5 mln zł.
Wicestarosta Andrzej Tyc wyjaśnił, że taki został przyjęty plan. W tej chwili trwają prace
koncepcyjno-projektowe. Ostateczny koszt tego zadania będzie wynikał z projektu. Zarząd
przyjął zobowiązanie rozwiązania w obecnej kadencji problemu domów dziecka.
Wobec braku innych uwag dotyczących oceny zasobów pomocy społecznej powiatu
zgorzeleckiego za 2014 rok, Przewodniczący Rady Stanisław Żuk poddał pod głosowanie
wniosek o jej przyjęcie.
W obecności 17 radnych, w głosowaniu: /za-17, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada
Powiatu jednogłośnie przyjęła ww. ocenę.
/Ocena zasobów stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/.
Ad. 9a.
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie wyboru przedstawicieli do
Powiatowej Rady Pożytku Publicznego.
Przewodniczący Rady Stanisław Żuk poinformował, iż Komisja Oświaty, Kultury, Sportu,
Turystyki i Rekreacji do składu Powiatowej Rady Pożytku Publicznego zaproponowała
kandydatury radnych: Iwony Deruckiej i Konrada Wysockiego. W związku z tym zapytał
zgłoszonych kandydatów czy wyrażają zgodę na członkostwo w PRPP.
Radni Iwona Derucka i Konrad Wysocki wyrazili zgodę.
Radny Marek Dołkowski poprosił o udzielenie informacji jak było do tej pory, kto był
przedstawicielem, ile trwa kadencja rady i jaką uchwałą została powołana.
Wicestarosta Andrzej Tyc poinformował, że przedstawicielami rady powiatu w składzie
PRPP do tej pory był on oraz Pani Emilia Kurzątkowska. Kadencja PRPP trwa 3 lata, w tej
chwili zarząd desygnował dwie osoby, rada powiatu wskaże kolejne dwie osoby, dodatkowo
organizacje pozarządowe desygnują 8 swoich przedstawicieli. PRPP spośród własnego grona
wybiera przewodniczącego i sekretarza PRPP.
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Wobec braku innych uwag Przewodniczący Rady Stanisław Żuk poddał pod głosowanie
uchwałę nr VII/40/2015 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie
wyboru przedstawicieli do Powiatowej Rady Pożytku Publicznego.
W obecności 17 radnych, w głosowaniu: /za-17, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada
Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr VII/40/2015.
/Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/.
Ad. 9b.
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie zmiany uchwały nr II/12/2014
Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji
Budżetowo-Gospodarczej i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Zgorzeleckiego, ustalenia
przedmiotu jej działania oraz określenia składu osobowego.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Stanisław Żuk poddał pod głosowanie uchwałę nr
VII/41/2015 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania
stałej Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Ochrony Środowiska Rady Powiatu
Zgorzeleckiego, ustalenia przedmiotu jej działania oraz określenia składu osobowego.
W obecności 17 radnych, w głosowaniu: /za-17, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada
Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr VII/41/2015.
/Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/.
Ad. 9c.
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie zmiany uchwały nr
XLV/317/2014 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, ośrodków i placówek oświatowych prowadzonych
na terenie powiatu zgorzeleckiego przez inne niż Powiat Zgorzelecki osoby prawne lub
fizyczne oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Przewodniczący Rady Stanisław Żuk poinformował, iż ww. projekt uchwały był
przedmiotem obrad Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji i uzyskał jej
pozytywną opinię.
Radny Marek Dołkowski zapytał czemu ma służyć ta uchwała, ponieważ do tej pory dotacje
były rozliczane do 10. dnia każdego miesiąca, natomiast przesunięcie tego terminu do 25.
może spowodować, że powiat nie zdąży z wypłatą środków, bo zostanie mało dni.
Wicestarosta Andrzej Tyc serdecznie podziękował wszystkim tym, z których inicjatywy ta
zmiana została wprowadzona. Merytoryczne uwagi zgłaszane zarówno przez samych
radnych, jak również przez Komisję Oświaty wpłynęły na to, że wątpliwości, które do tej
pory budziły zupełnie niepotrzebne emocje, w tym momencie zostaną złagodzone. Następnie
poinformował, że przedłożony projekt uchwały był konsultowany z merytorycznymi
pracownikami i jeśli ta uchwała zostanie przez radę przyjęta, obowiązkiem zarządu będzie ją
wykonać zgodnie z literalnymi zapisami.
Radny Marek Dołkowski poprosił o wyjaśnienie czy zmianie ulegnie również załącznik nr 2,
w którym określony został termin składania informacji o liczbie uczniów/wychowanków.
Jeżeli w uchwale określamy ten termin jako 15. dzień danego miesiąca, to w załączniku
termin ten również powinien zostać zmieniony.
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Dyrektor Wydziału Edukacji Bogusława Witkowska stwierdziła, że uwaga jest słuszna,
ponieważ w załączniku rzeczywiście termin też musi ulec zmianie. Poprzednia uchwała
zawierała zapis, iż: "Część dotacji na każdy kolejny miesiąc ustalana jest na podstawie
informacji miesięcznej o faktycznej liczbie uczniów, składanej przez osobę prowadzącą
podmiot dotowany, o którym mowa w § 2 uchwały do Starosty Zgorzeleckiego w terminie do
10 dnia każdego miesiąca według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc
składania informacji." W tej chwili wprowadzamy zapis: "do 25 dnia każdego miesiąca
według stanu na 15 dzień miesiąca". W związku z tym jak gdyby 2 tygodnie działalności tej
szkoły zaliczkujemy, a rozliczenie będzie następowało w cyklach półrocznych.
Sekretarz Powiatu Bogusław Białoń zaproponował zmienioną treść tej uchwały. W §1
przedmiotowego projektu uchwały zdanie pierwsze zaczynające się od słów: "W uchwale nr
...." wprowadza się następujące zmiany:
1) §4 ust.2 uchwały otrzymuje brzmienie o treści jak zaproponowano w przedłożonym
projekcie uchwały. Dalej nastąpiłoby zakończenie tej części zdania średnikiem i dodanie pkt.
2 o treści:
"2) zmianie ulega załącznik nr 2 do uchwały, który otrzymuje brzmienie załącznika do
niniejszej uchwały."
Przewodniczący Rady Stanisław Żuk stwierdził, że problem polega na tym, że w tej chwili
tak naprawdę tworzymy od nowa uchwałę, wnosząc poprawki, co będzie dość trudne,
ponieważ radni nie mają przed sobą treści załącznika nr 2 do uchwały.
Wobec powyższego zaproponował, aby w tej chwili przystąpić do procedowania kolejnych
punktów porządku obrad, a podjęcie przez radę uchwały w sprawie zmiany uchwały nr
XLV/317/2014 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, ośrodków i placówek oświatowych prowadzonych
na terenie powiatu zgorzeleckiego przez inne niż Powiat Zgorzelecki osoby prawne lub
fizyczne oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, nastąpi po
przedłożeniu skorygowanego projektu uchwały.
W związku z tym Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji pkt. 9d porządku obrad.
Ad. 9d.
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 2015-2028.
Przewodniczący Rady Stanisław Żuk poinformował, iż ww. projekt uchwały był
przedmiotem obrad Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Ochrony Środowiska i uzyskał jej
pozytywną opinię.
Radny Marek Dołkowski nawiązując do swojej wypowiedzi z poprzedniej sesji,
przypomniał, iż zwracał uwagę, że skoro dokonuje się rozszerzenia spłat rat kredytu na lata
2015-2032 to tytuł wieloletniej prognozy finansowej nie może zawierać przedziału
czasowego obejmującego lata 2015-2028. Radny stwierdził, że po raz pierwszy spotkał się
z tak przygotowaną uchwałą, w której tytule określa się, iż są to lata 2015-2028, natomiast
w załączniku mamy spłaty kredytu do roku 2032. Zgodnie z obietnicą Pani Skarbnik zapis ten
miał zostać skorygowany przy podejmowaniu kolejnej uchwały, jak widać nie zostało to
jednak poprawione. Zdaniem radnego pozostawienie dotychczasowego zapisu jest
nieprawidłowe.
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Pani Dagmara Pyć wyjaśniła, że powyższa kwestia była konsultowana z RIO, która nie
zgłaszała żadnych zastrzeżeń, ponieważ wieloletnia prognoza finansowa została uchwalona
do 2028 roku i zmianie ulega jedynie zakres czasowy załącznika do uchwały.
Radny Marek Dołkowski zwrócił uwagę, że to nie zmienia faktu, iż nadal jest kolizja
pomiędzy tytułem uchwały a zakresem czasowym załącznika nr 2.
Pani Dagmara Pyć poinformowała, że podobna sytuacja miała miejsce w roku 2013 przy
poręczaniu kredytu dla WS-SPZOZ w Zgorzelcu.
Radny Marek Dołkowski stwierdził, że przyjął wyjaśnienie, ale pozostanie nadal przy swojej
opinii.
Wobec braku innych uwag Przewodniczący Rady Stanisław Żuk poddał pod głosowanie
uchwałę nr VII/43/2015 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 kwietnia 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
2015-2028.
W obecności 16 radnych, w głosowaniu: /za-15, przeciw-0, wstrzymujących się-1/ - Rada
Powiatu podjęła uchwałę nr VII/43/2015.
/Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/.
Ad. 9e.
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.
Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji Stanisław Żuk poddał pod głosowanie uchwałę
nr VII/44/2015 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian
w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2015 rok.
W obecności 16 radnych, w głosowaniu: /za-16, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada
Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr VII/44/2015.
/Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/.
Ad. 9f.
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie przekazania skargi wg
właściwości.
Przewodniczący Rady Stanisław Żuk poinformował, iż do Rady Powiatu Zgorzeleckiego
wpłynęła skarga na Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia. Z uwagi na fakt, iż organem
właściwym do rozpatrzenia tego typu skargi jest Rada Miejska w Bogatyni należy przekazać
przedmiotową skargę do rozpatrzenia wg kompetencji.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Stanisław Żuk poddał pod głosowanie uchwałę nr
VII/45/2015 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przekazania
skargi wg właściwości.
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W obecności 16 radnych, w głosowaniu: /za-16, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada
Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr VII/44/2015.
/Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu/.
Ad. 10.
Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Konrad Wysocki zapytał jakie będą skutki prawne i finansowe dla powiatu
zgorzeleckiego w związku ze stwierdzeniem przez Wojewodę Dolnośląskiego nieważności
uchwały Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 marca 2014 r. w przedmiocie odwołania
Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bogatyni.
Wicestarosta Andrzej Tyc zadeklarował, iż z uwagi na fakt, że w tej chwili nie ma na sali
Sekretarza Powiatu, jak i Pani Bogusławy Witkowskiej, a sprawa dotyczy poprzedniej
kadencji, radny otrzyma odpowiedź na piśmie.
Radny Sławomir Zawada poruszył problem zarośniętych poboczy wzdłuż drogi powiatowej
Niedów-Wilka. Ponadto poinformował, że wiszące nad tą drogą drzewo stwarza dodatkowe
niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. W związku z tym poprosił o pilne potraktowanie
zgłoszenia i szybką poprawę bezpieczeństwa w tamtym rejonie.
Dyrektor Wydziału Drogownictwa Cezary Mostowik poinformował, że prace związane
z utrzymaniem zieleni i koszeniem traw zostaną rozpoczęte w maju, również na drodze
Niedów-Wilka. Następnie stwierdził, że ze względu na fakt, iż przy tej drodze jest bardzo
wąski pas drogowy, przechylone drzewo jest na pewno własnością Lasów Państwowych,
w związku z tym jego wycięcie musi zostać uzgodnione z nadleśnictwem.
Radny Kazimierz Szczech poprosił o szybką reakcję w sprawie odtworzenia rowu wzdłuż
drogi Osiek-Kolonia-Osiek.
Dyrektor Wydziału Drogownictwa Cezary Mostowik odpowiadając na powyższe,
poinformował, że prace te rozpoczną się w maju b.r. Odtworzone zostaną dwa rowy: w Trójcy
i Osieku Łużyckim.
Radny Artur Sienkiewicz zwrócił uwagę, że na drodze Opolno-Sieniawka znajduje się dużo
piachu, który powoduje wybijanie szyb.
Dyrektor Wydziału Drogownictwa Cezary Mostowik poinformował, że czyszczenie
nawierzchni tej drogi już zostało zlecone do wykonania.
Radny Marek Dołkowski zapytał czy doszło już do jakiś ustaleń czy uzgodnień powiatu
z miastem odnośnie skrzyżowania ulic: Reymonta i Andersa po wymianie żarówki
w sygnalizacji świetlnej. Radny stwierdził, że nie pierwszy raz wystąpiła taka sytuacja. Już
wcześniej były problemy z przycięciem suchych gałęzi, bo nie było wiadomo kto to ma to
wykonać: miasto czy powiat.
Dyrektor Wydziału Drogownictwa Cezary Mostowik wyjaśnił, że na naszą prośbę Burmistrz
Miasta Zgorzelec podjął działania w celu uruchomienia sygnalizacji. Sytuacja wygląda
następująco: formalnie skrzyżowanie dróg w tej chwili jest własnością powiatu z uwagi na
zmianę statusu i kategorii tej drogi, która była wcześniej drogą wojewódzką. Podobna
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sytuacja jest ze skrzyżowaniem ulic: Bohaterów II AWP, Armii Krajowej, Langiewicza gdzie
oczekujemy, aby miasto przygotowało dokumentację dotyczącą sygnalizacji świetlnej,
ponieważ sygnalizacja ta jest połączona również z systemem sygnalizacji i sterowaniem na
ulicy Łużyckiej, która jest własnością miasta. Aby powiat mógł utrzymywać tę sygnalizację,
miasto musi formalnie przekazać nam sygnalizatory i sterowniki oraz szafy sterujące, które są
majątkiem i środkiem trwałym, żeby można było wprowadzić je do budżetu i na tej podstawie
realizować to zadanie. Jeżeli tego nie zrobimy, nie możemy wydatkować żadnych środków
z budżetu powiatu. Formalnie utrzymanie skrzyżowanie wraz z utrzymaniem zimowym oraz
jakieś zdarzenia typu rozlany olej należą do powiatu, natomiast sygnalizacja musi nam zostać
formalnie przekazana. DSDiK popełniła błąd, przekazując całą drogę, łącznie ze
skrzyżowaniem, miastu. Prawidłowo powinno to wyglądać w ten sposób, że droga powinna
być przekazana miastu, natomiast skrzyżowanie z działkami, infrastrukturą i istniejącymi
urządzeniami powinny zostać przekazane powiatowi.
Radny Kazimierz Szczech zapytał czy jest zaplanowana likwidacja "hopki" w Gronowie.
Dyrektor Wydziału Drogownictwa Cezary Mostowik poinformował, że powyższe zadanie
zostało zaplanowane, ale zostanie to wykonane jeżeli pozostanie nam jakieś finansowe. Koszt
tego zadania to kwota kilkadziesiąt tysięcy zł.
Radny Marek Kurzyński zapytał czy remonty dróg w mieście muszą się odbywać
w godzinach szczytu, gdy albo jadą ludzie do pracy lub wracają.
Dyrektor Wydziału Drogownictwa Cezary Mostowik wyjaśnił, że na terenie Zgorzelca są
tylko dwie drogi powiatowe, są to ulice: Reymonta oraz Boh. II AWP, pozostałe są drogami
miejskimi i to miasto prowadzi remonty, nie powiat.
Ad. 11.
Sprawy organizacyjne.
Przewodniczący Rady Stanisław Żuk przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń
majątkowych za 2014 rok. Termin upływa 30.04.2015 r.
Następnie zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Klubu Radnych PIS Sławomira Zawady,
aby radny Daniel Fryc zgłaszał przewodniczącemu rady zamiar opuszczenia obrad.
Przewodniczący Radny stwierdził, iż są pewne reguły, których należałoby przestrzegać. Do
tej pory radni informowali o konieczności opuszczenia obrad i jeżeli nie było zagrożenia
quorum, taką zgodę otrzymywali. Zdaniem Przewodniczącego Rady opuszczenie obrad
i wyjście bez słowa należy uznać za nieprawidłowość.
Radny Sławomir Zawada poinformował, że radny Daniel Fryc nie jest członkiem Klubu
Radnych PIS, w związku zaproponował, aby skład klubu opublikować na stronie internetowej
powiatu, aby uniknąć w przyszłości podobnych pomyłek.
Przewodniczący Rady Stanisław Żuk przeprosił za pomyłkę, stwierdzając, iż w tej sytuacji
porozmawia z radnym Danielem Frycem osobiście.
cd. Ad. 9c.
Przewodniczący Rady Stanisław Żuk odczytał skorygowaną treść projektu uchwały Rady
Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie zmiany uchwały nr XLV/317/2014 Rady Powiatu
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Zgorzeleckiego z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla szkół, ośrodków i placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu
zgorzeleckiego przez inne niż Powiat Zgorzelecki osoby prawne lub fizyczne oraz zakresu
i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Stanisław Żuk poddał pod głosowanie uchwałę nr
VII/42/2015 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany
uchwały nr XLV/317/2014 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 30 stycznia 2014 roku
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, ośrodków i placówek oświatowych
prowadzonych na terenie powiatu zgorzeleckiego przez inne niż Powiat Zgorzelecki osoby
prawne lub fizyczne oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
W obecności 16 radnych, w głosowaniu: /za-16, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada
Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr VII/42/2015.
/Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu/.
Ad. 12.
Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Stanisław Żuk o godz.
1500 zamknął obrady VII sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego.
Protokołowała: Iwona Połaska

Przewodniczył:
Przewodniczący Rady
Powiatu Zgorzeleckiego
Stanisław Żuk
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