Protokół nr VIII/2015
z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego
odbytej w dniu 29 maja 2015 r.
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu
W sesji uczestniczyli:
radni wg listy obecności /zał. nr 1/,
Sekretarz Powiatu - Bogusław Białoń,
Skarbnik Powiatu - Agnieszka Karasińska,
Radca prawny- Ryszard Pietras,
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Ewa Twardowska,
Dyrektor Wydziału Przygotowania Inwestycji i Realizacji Wniosków UE- Joanna Bodnar,
Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu - Bogusława Witkowska,
Dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii - Artur Klecki
Dyrektor Wydziału Prawno-Organizacyjnego - Alicja Mróz,
Z-ca Dyrektora Wydziału Komunikacji- Michał Kruszewski,
Powiatowy Rzecznik Konsumentów - Izabela Marcinkowska,
goście zaproszeni:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu - Alina Tyc,
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zgorzelcu - Agata Bobrowska,
przedstawiciele prasy.
Przewodniczącego Rady Stanisław Żuk o godz. 1220 otworzył VIII sesję Rady Powiatu
Zgorzeleckiego. Po powitaniu wszystkich obecnych oświadczył, że zgodnie z listą obecności
aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 16 radnych, co wobec ustawowego składu Rady
wynoszącego 21 osób, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych
decyzji. Przewodniczący Rady poinformował, że Zarząd wystąpił z wnioskiem o rozszerzenie
porządku obrad o pkt 6i: "Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego".
W obecności 16 radnych, w głosowaniu:/za-14, przeciw-1, wstrzymujący się-0/. Wobec
niezgodności liczby radnych z liczbą oddanych głosów Przewodniczący Rady wystąpił
z wnioskiem o reasumpcję głosowania.
W obecności 16 radnych, w głosowaniu: /za-15, przeciw-1, wstrzymujących się-0/ - Rada
Powiatu przyjęła wniosek o rozszerzenie porządku obrad.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu nr VII/2015 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego.
3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie zgorzeleckim.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu.
6. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawach:
a) włączenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zgorzelcu do Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Emilii Plater w Zgorzelcu,
b) złożenia skargi na akt nadzoru,
c) zmiany uchwały nr II/14/2014 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 18 grudnia
2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych
i Ochrony Praw Konsumenta Rady Powiatu Zgorzeleckiego, ustalenia przedmiotu
jej działania oraz określenia składu osobowego,
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d) zmiany uchwały Nr XIV/81/99 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 16 czerwca
1999 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu
Nysa,
e) nadania odznaki honorowej - "Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego" (Pani
Janina Słabicka),
f) nadania odznaki honorowej - "Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego" (Pan
Stanisław Janiak),
g) 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,
h) zmian w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2015 rok,
i) nadania odznaki honorowej - "Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego" (Pan Piotr
Machaj).
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawy organizacyjne.
9. Zamknięcie sesji.
W obecności 16 radnych, w głosowaniu: /za-15, przeciw-0, wstrzymujących się-1/ - Rada
Powiatu przyjęła ww. porządek obrad.
Ad.2.
Przyjęcie protokołu nr VII/2015 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego.
Wobec braku uwag do protokołu nr VII/2015 z dnia 29.04.2015 r. Przewodniczący Rady
Stanisław Żuk poddał pod głosowanie wniosek o jego przyjęcie.
W obecności 16 radnych, w głosowaniu: /za-16, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada
Powiatu jednogłośnie zatwierdziła ww. protokół.
Ad. 3.
Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami.
Radna Eleonora Kozieł zapytała, co było powodem rezygnacji Stanisława Janiaka z funkcji
dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zgorzelcu.
Starosta Artur Bieliński poinformował, że Pan Stanisław Janiak przeszedł na emeryturę.
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 16 radnych, w głosowaniu: /za-16, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada
Powiatu jednogłośnie przyjęła ww. sprawozdanie.
/Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu./
Ad. 4.
Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie zgorzeleckim.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu - Alina Tyc przedstawiła informację
o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie zgorzeleckim.
O godz. 12 25 do grona radnych dołączył Daniel Fryc
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Radny Sławomir Zawada w odniesieniu do podziękowania za wsparcie finansowe,
skierowanego przez Panią Alinę Tyc pod adresem Starosty zapytał, czy pieniądze jakie
otrzymała inspekcja były prywatnymi środkami Starosty Artura Bielińskiego, czy były to
środki ze Starostwa.
Pani Alina Tyc odpowiedziała, że środki na dofinansowanie inspektoratu pochodziły ze
Starostwa.
Przewodniczący Rady Stanisław Żuk zapytał, czy znane są powody, tak znacznego w 2014
roku wzrostu zachorowań na grypę.
Pani Alina Tyc poinformowała, że w 2014 roku lekarze rodzinni, po usilnych interwencjach
ze strony stacji, zgłaszali wszystkie przypadki zachorowań na grypę. W latach ubiegłych dane
często były niekompletne. Nadmienił, że jest coraz więcej przypadków uchylania się
rodziców od obowiązkowych szczepień dla dzieci. Do tej pory nie zastosowano jeszcze kar
grzywny, ale nie wiadomo czy do tego nie dojdzie, bowiem jest wiele zgłoszeń w tej sprawie.
Starosta Artur Bieliński zapytał, czy w powiecie wystąpiły przypadki krztuśca.
Pani Alina Tyc poinformowała, że nie ma takiej informacji, ale może ją uzyskać od
Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarno- Epidemiologicznej.
Radny Sławomir Zawada odnosząc się do wzrostu kwot nałożonych mandatów zapytał,
z czego on wynika, bo dane przedstawione w sprawozdaniu świadczą o mniejszej liczbie
kontroli.
Pani Alina Tyc poinformowała, że kontrole niejednokrotnie przeciągają się w czasie. Na
inspektorat narzuconych jest sporo innych zadań, które muszą być wykonane. Kary często
wynikają z niezadowalającego stanu kontrolowanych obiektów. W zeszłym roku nie były
uruchamiane kontrole w obiektach spożywczo-żywieniowych. Przedsiębiorcy powinni być
bardziej świadomi i nadzorować pracę podległych im pracowników. Niestety jednokrotnie
zaniedbania przekładają się na stan obiektów.
Wobec braku innych pytań dotyczących informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego
w powiecie zgorzeleckim Przewodniczący Rady Stanisław Żuk poddał pod głosowanie
wniosek o jej przyjęcie.
W obecności 16 radnych, w głosowaniu; /za-16, przeciw-0, wstrzymujących się--0/ Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła ww. informację.
/Informacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu./
Ad. 5.
Informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zgorzelcu - Agata Bobrowska przedstawiła pisemną
informację o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu.
Radny Sławomir Zawada poprosił o informację, czy w dalszym ciągu istnieje problem
z funkcjonowanie ubojni w Małej Wsi Dolnej.
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Pani Agata Bobrowska poinformowała, że ze strony Powiatowego Lekarza Weterynarii nie
ma żadnych przeciwwskazań, aby Ubojnia i Przetwórstwo Mięsne w Małej Wsi Dolnej
prowadziła ubój bydła i świń. Zakład spełnia wszystkie przepisy unijne. Aktualnie na wniosek
właściciela zakładu nastąpiło czasowe zawieszenie działalności działu zajmującego się
ubojem. Nadmieniła, że nie zna powodów zamknięcia ubojni, ale ogólnie ubój w Polsce stał
się nieopłacalny.
Radny Sławomir Zawada zapytał, czy w 2014 roku były wydawane decyzje o konieczności
dostosowania Ubojni i Przetwórstwa Mięsnego w Małej Wsi Dolnej do obowiązujących
przepisów i czy inspekcja weterynaryjna wydawała zalecenia o konieczności wykonania
remontów, które są niezbędne do dalszego prowadzenia działalności.
Pani Agata Bobrowska poinformowała, że aktualnie nie dysponuje taką informacją, ale może
udzielić jej na piśmie. Nadmieniła, że o ile pamięta to zalecenie dotyczyło kwestii, która nie
miała wpływu na produkcję.
Radny Sławomir Zawada poprosił o przekazanie do Biura Rady informacji, ile było takich
decyzji.
Radny Krzysztof Mazurek zapytał, czy na terenie powiatu były przypadki wścieklizny.
Pani Agata Bobrowska poinformowała, że od kilku lat na terenie powiatu nie zanotowano
przypadków wścieklizny. Pomimo tego, że nie ma szczepień przeciwko wściekliźnie, to
inspekcja weterynaryjna prowadzi ciągły monitoring w tym zakresie Wszystkie zwierzęta,
które giną w wypadkach komunikacyjnych mają pobierane próby pod kątem wścieklizny.
Ponadto stosowne badania wykonywane są również przy każdym zgłoszeniu podejrzenia
wścieklizny.
Radny Krzysztof Mazurek zapytał, czy na terenie powiatu istnieje problem z włośnicą.
Pani Agata Bobrowska poinformowała, że na terenie powiatu zgorzeleckiego nie ma
włośnicy. Kilka lat temu były przypadki włośnicy w ościennych powiatach.
Radny Kazimierz Słabicki zapytał, czego dotyczyły nieprawidłowości, jakie zostały
stwierdzone w czasie kontroli gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie.
Pani Agata Bobrowska poinformowała, że gospodarstwa nie były oznakowane tabliczką
"obcym wstęp wzbroniony" oraz nie były wyposażone w sprzęt do stworzenia maty
dezynfekcyjnej.
Wobec braku innych uwag dotyczących informacji o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego
na terenie powiatu Przewodniczący Rady Stanisław Żuk poddał pod głosowanie wniosek
o jego przyjęcie.
W obecności 16 radnych, w głosowaniu; /za-16, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada
Powiatu jednogłośnie przyjęła ww. informację
/Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu./
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Ad. 6a.
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie włączenia Międzyszkolnego
Ośrodka Sportowego w Zgorzelcu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Emilii Plater
w Zgorzelcu.
Przewodniczący Rady Stanisław Żuk poinformował, iż ww. projekt uchwały był
przedmiotem obrad Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji i uzyskał jej
pozytywną opinię.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Stanisław Żuk poddał pod głosowanie uchwałę nr
VIII/46/2015 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie włączenia
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zgorzelcu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Emilii Plater w Zgorzelcu.
W obecności 16 radnych, w głosowaniu: /za-16, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada
Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/46/2015.
/Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu./
Ad. 6b.
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie złożenia skargi na akt nadzoru.
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 stwierdził, że radni nie otrzymali kompletnych materiałów,
bowiem do powyższego projektu uchwały powinna być dołączona uchwałą Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Radny poprosił, aby na przyszłość radnym
przekazywano kompletne materiały. Radny zapytał skąd wynikają błędy wskazane prze RIO
i dlaczego w budżecie powiatu na 2015 r. nie zaplanowano przychodów z tytułu emisji
obligacji.
Starosta Artur Bieliński poinformował, że radni mogą zaraz otrzymać uchwałę Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej. Odnosząc się do planowania przychodów z tytułu emisji
obligacji stwierdził, że Zarząd nie zgada się z opinią RIO, bowiem jest to operacja
pozabudżetowa. Spłaty długu na rzecz wierzycieli przez podmiot, który zakupiłby
wyemitowane obligacje powiatu mogłyby odbyć się poza budżetem. Starosta stwierdził, że
przed podjęciem decyzji, plany dotyczące kredytu konsolidacyjnego były konsultowane
z RIO. Izba sugerowała, że tańsze dla powiatu będzie zaciągnięcie obligacji. Po podjęciu
uchwały przez Radę Powiatu i przekazaniu jej do RIO Zarząd otrzymał informację, że
uchwała może być uchylona. Starosta poinformował, że razem z mecenasem byli na
posiedzeniu Kolegium RIO. Starosta nadmienił, że w razie pytań dotyczących posiedzenia
Kolegium odpowiedzi na nie udzieli mecenas.
Radny Daniel Fryc stwierdził, że nie ma pytań, co do treści rozstrzygnięcia, ale zastanawia
się, czy nie prościej byłoby wyeliminować wadliwy akt, który podjęła Rada Powiatu i jak
najszybciej przystąpić do emisji obligacji. Radny obawia się, że złożenie skargi spowoduje, że
przez kilka miesięcy powiat nie będzie mógł poczynić dalszych kroków w tej sprawie.
W przypadku rozstrzygnięcia sprawy na korzyść powiatu, RIO będzie mogła złożyć wniosek
do NSA o kasację. Biorąc pod uwagę że ostateczne zakończenie sprawy na pewno potrwa
długo, Zarządowi nie uda się podjąć żadnych działań w tym roku. Radny uważa, że biorąc
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pod uwagę wszystkie terminy, jakie wynikają ze złożenia skargi na akt nadzoru, powinno się
jeszcze raz przeanalizować, czy nie jest zasadne wyeliminowanie wadliwego aktu
i przystąpienie do prac nad opracowaniem nowego projektu uchwały.
Starosta Artur Bieliński poinformował, że w trakcie rozmowy na Kolegium RIO wskazano,
że istniej możliwość tzw. operacji na długu, którą może podjąć Zarząd Powiatu. Zarząd
wystosował do RIO zapytanie, czy rzeczywiście ma uprawnienia do dokonania operacji na
długu polegającej na zaciągnięciu kredytu konsolidacyjnego. Odpowiedź w tej sprawie
jeszcze nie wpłynęła. Starosta nadmienił, że złożenie skargi na akt nadzoru jest swoistym
przetarciem szlaku, który na przyszłość pomoże innym samorządom w zmierzeniu się z tego
typu problemami.
Radny Sławomir Zawada zgodził się z radny Danielem Frycem, że wyeliminowanie
wadliwego aktu byłoby krótszą drogą w załatwieniu sprawy. Radny zapytał Starostę, czy po
otrzymaniu odpowiedzi z RIO rozważane jest wycofanie skargi.
Starosta Artur Bieliński zwrócił uwagę, że uchylenie wadliwego aktu nie załatwi sprawy,
bowiem RIO w rozstrzygnięciu wskazuje, że powiat nie możemy wyemitować obligacji.
Starosta podkreślił, że dlatego też Zarząd wystąpił do RIO z zapytaniem, czy rzeczywiście
ma kompetencje do zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego. W przypadku pozytywnej
odpowiedzi Zarząd podejmie stosowną uchwałę. Starosta nadmienił, że dysponuje wyrokami
sądów administracyjnych, które uchyliły rozstrzygnięcia RIO w podobnych sprawach
i pomimo odwołania się RIO do Naczelnego Sądu Administracyjnego decyzje zostały
utrzymane w mocy. Starosta zaznaczył, że występując ze skargą chodzi o obronienie pewnych
racji.
Radca prawny Ryszard Pietras: "Chciałbym zauważyć, że uchwała Rady Powiatu w sprawie
emisji obligacji, której nieważność stwierdziła RIO już została wyeliminowana z obrotu
prawnego. Przedmiotem skargi Rady Powiatu jest uchylenie aktu nadzoru, czyli przywrócenie
do obrotu prawnego cytowanej uchwały. Niniejsza skarga w żaden sposób nie stoi
w sprzeczności z podejmowaniem działań związanych z ewentualnym zaciągnięciem
kolejnego zobowiązania w postaci kredytu konsolidacyjnego. Przedmiotem wątpliwości
wyrażanej przez RIO w trakcie spotkania na Kolegium, było wskazanie który organ powiatu,
który jest upoważniony do zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego. Biorąc pod uwagę, że
istniejące zobowiązania są już ujawnione w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej to
mamy do czynienia z operacją na długu i organem upoważnionym do podjęcia decyzji w tej
sprawie jest Zarząd Powiatu. Zarząd Powiatu, aby mieć pewność, czy jest rzeczywiście
uprawniony do zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego wystąpił do RIO o pisemne stanowisko
w tej sprawie. Jeżeli odpowiedź będzie zgodna z tym, co zostało przedstawione na Kolegium,
to wtedy Zarząd podejmie decyzję o zaciągnięciu kredytu konsolidacyjnego w oparciu
o stosowne zamówienie publiczne. W przypadku, gdy okaże się, że w tej sprawie wymagane
jest stanowisko Rady Powiatu wówczas Zarząd wystąpi do Rady o wyrażenie zgody na
zaciągnięcie takiego kredytu, bowiem będzie on musiał znaleźć odzwierciedlenie zarówno
w zmianach w budżecie powiatu jak i w wieloletniej prognozie finansowej. Na dzisiaj nie ma
jeszcze wiążącej odpowiedzi ze strony RIO. Chciałem nadmienić, że RIO na odpowiedź
w powyższej sprawie ma dwa miesiące czasu. Jeżeli chodzi o kwestie związane z moim
i Pana Starosty udziałem na posiedzeniu Kolegium RIO, to chciałem powiedzieć, że zdania w
powyższej sprawie są podzielone nawet wśród członków Kolegium. Zetknęliśmy się
z sytuacją, która jest nieuregulowana normatywnie. W 2010 r. ogólne Kolegium
Regionalnych Izb Obrachunkowych wskazało, że w Ustawie o finansach publicznych
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i innych przepisach nie ma uregulowanych przepisów dotyczących kredytów
konsolidacyjnych i w ogóle konsolidowania zobowiązań przez jednostki samorządu
terytorialnego. Zarząd biorąc powyższe pod uwagę wystąpił do Rady Powiatu o podjęcie
uchwały w sprawie emisji obligacji. RIO wskazało, że tego typu działanie dopuszczalne
byłoby wtedy gdyby zamiar emisji obligacji był ujawniony w uchwale budżetowej. Zarząd
nie zgadza się z tym stanowiskiem, bowiem idąc tym tokiem rozumowania nigdy nie możliwe
byłoby zaciąganie zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego. Przecież w trakcie
roku dokonywane są zmiany w budżecie na dany rok. W drodze uchwały w sprawie zmian
w budżecie niejednokrotnie zaciągane są kredyty na pokrycie deficytów budżetowych.
Sprawa jest precedensowa i należy poczekać, jakie stanowisko w tej sprawie zajmie
wojewódzki sąd administracyjny. Powyższa skarga nie stoi na przeszkodzie, aby zaciągnąć
kolejne zobowiązanie finansowe."
Radny Artur Sienkiewicz odnosząc się do wypowiedzi radcy prawnego dotyczącej
zaciągnięcia przez Zarząd Powiatu kredytu zapytał, do jakiej kwoty Zarząd Powiatu może
samodzielnie podjąć decyzję o jego zaciągnięciu.
Radca prawny Ryszard Pietras poinformował, że Zarząd czeka na stanowisko RIO, czy w
ogóle ma kompetencje do zaciągnięcia kredytu. Kredyt konsolidacyjny byłby zaciągnięty
tylko do kwoty istniejących zobowiązań, czyli sumy wszystkich kredytów, które na obecną
chwilę ma powiat.
Radny Sławomir Zawada poinformował, że dotarł do uchwały Kolegium RIO. Pomogły mu
w tym media i portal powiatzgorzelecki.info, który analizował zaistniałą sytuację. Powodem
uchylenia uchwały było niezaplanowanie emisji obligacji w budżecie na 2015 r. Radny dalej
uważa, że zamiast zaskarżać rozstrzygnięcie RIO powinno się wyeliminować wadliwy akt.
W opinii radnego łatwiej jest zastosować takie rozwiązanie, niż miesiącami czekać na
zakończenie sprawy przed sądem administracyjnym. Radny stwierdził, że nie do końca
zgadza się z uzasadnieniem do skargi, bowiem za złożeniem skargi przemawiają jedynie
względy formalne. W przypadku rozstrzygnięcie sprawy na korzyść powiatu będzie to sukces
połowicznym.
Starosta Artur Bieliński zauważył, że do tej pory nigdy nie zdarzyło się, aby RIO popełniło
błąd formalny. Starosta nadmienił, że może błąd formalny wynika z tego, że RIO obawiała się
merytorycznego rozstrzygnięcia tej sprawy.
Radny Daniel Fryc zapytał, czy nie prościej byłoby przeanalizować możliwość zaciągnięcia
kredytu długoterminowego.
Skarbnik Powiatu Agnieszka Karsińska stwierdziła, że procedura przy zaciągnięciu kredytu
w tak dużej wysokości jest długotrwała. Zarząd dlatego podjął decyzję o złożeniu skargi na
akt nadzoru. Zapisy rozstrzygnięcia RIO są niezgodne z zapisami ustawy o finansach
publicznych, bowiem nie można zaplanować przychodów na już istniejące zobowiązania.
Przy planowaniu budżetu powiat miał 13 mln długu, którego spłata jest rozpisana na lata.
Dlatego też przy sporządzaniu budżetu nie można było wpisać przychodu, który nie spłaciłby
tego długu. Decyzja o emisji obligacji miała na celu konsolidację zaciągniętych zobowiązań
i rozłożenie w czasie przypadających do spłaty zobowiązań finansowych powiatu. Aktualnie
Zarząd czeka na odpowiedź RIO w sprawie możliwości zaciągnięcia kredytu konsolidacyjny.
W następnym tygodniu Zarząd powinien otrzymać decyzję w tej sprawie.
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Wobec braku innych uwag Przewodniczący Rady Stanisław Żuk poddał pod głosowanie
uchwałę nr VIII/47/2015 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie
złożenia skargi na akt nadzoru.
W obecności 17 radnych, w głosowaniu; /za-15, przeciw-0, wstrzymujących się-2/ - Rada
Powiatu podjęła uchwałę nr VIII/47/2015.
/Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu./
Ad. 6c.
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie zmiany uchwały nr II/14/2014
Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji
Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Praw Konsumenta Rady Powiatu Zgorzeleckiego,
ustalenia przedmiotu jej działania oraz określenia składu osobowego.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Stanisław Żuk poddał pod głosowanie uchwałę nr
VIII/48/2015 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmiany
uchwały nr II/14/2014 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie
powołania stałej Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Praw Konsumenta 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 VIII/48/2015.
/Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu./
Ad. 6d.
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/81/99
Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 16 czerwca 1999 r. w sprawie przystąpienia do
Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa.
Radny Sławomir Zawada zapytał, kto zgłosił kandydaturę Pani Małgorzaty Sokołowskiej do
Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa. Radny poinformował, że nie ma
zastrzeżeń do kandydatury Pani Małgorzaty Sokołowskiej, ale to Rada Powiatu ma
kompetencje do zgłaszania swojego kandydata.
Przewodniczący Rady Stanisław Żuk poinformował, że pomimo tego, że Zarząd zgłosił
kandydatkę, to radni mogą zgłosić swojego kandydata.
Starosta Artur Bieliński poinformował, że zwyczajowo przedstawicielem powiatu
w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Nysa zawsze był członek organu
wykonawczego. Do tej pory przedstawicielem powiatu zgorzeleckiego był Starosta. Zarząd
Powiatu rekomendując Panią Małgorzatę Sokołowską wziął pod uwagę Jej doświadczenie
zawodowe, dotychczasowe kontakty ze strona niemiecką, znajomość języka niemieckiego jak
również znajomość przepisów z zakresu funduszy unijnych.
Radny Sławomir Zawada stwierdził, że władnym do wyznaczenia delegata powiatu do
Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa jest Rada Powiatu, ale z wypowiedzi
Starosty wynika, że to Starosta przyznał sobie tę kompetencję. Radny zwracając się do
Przewodniczącego stwierdził, że sugestywne odczytanie treści uchwały świadczyłoby o tym,
że Rada nie ma już możliwości wskazania innego kandydata. Radny uważa, że w projekcie
uchwały, miejsce w którym będzie wpisany delegat, powinno być wykropkowane. Starosta
dopiero na sesji powinien zarekomendować Panią Małgorzatę Sokołowską i wówczas radni
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na pewno zagłosowaliby bez zbędnych uwag. Radny uważa, że takie postępowanie ogranicza
radnym ich prawa.
Przewodniczący Rady Stanisław Żuk odnosząc się do wypowiedzi, stwierdził, że może
rzeczywiście odczytując projekt uchwały użył nieodpowiedniej tonacji jednak uważa, że
wskazanie delegata nie ogranicza radnym możliwości wystąpienia z propozycją innych
kandydatów.
Wicestarosta Andrzej Tyc poinformował, że Zarząd przyjął projekt uchwały i wskazał
swojego kandydata. Do tej pory tego typu projekty uchwał trafiały pod obrady sesji i nie
wzbudzały zastrzeżeń. Wicestarosta zwracając się do radnego Sławomira Zawady stwierdził,
że Pani Małgorzata Sokołowska jest niezaprzeczalnym autorytetem, a wypowiedzi radnego są
mało eleganckie. Wicestarosta poinformował, że Starosta rezygnując z reprezentowania
powiatu w Euroregionie Nysa i rekomendując Panią Małgorzatę Sokołowska chciał w ten
sposób docenić Jej dotychczasową pracę, wiedzę i zasługi.
Radny Sławomir Zawada odnosząc się do wypowiedzi Wicestarosty przypomniał, że na
wstępie dyskusji przeprosił Panią Małgorzatę Sokołowska. Radny stwierdził, że Pani
Sokołowska jest "ofiarą" złych przyzwyczajeń, które ograniczają demokrację. Radny nie
rozumie postępowania Zarządu i uważa, że w uzasadnieniu do projektu uchwały Zarząd mógł
wskazać swojego delegata, a nie w sposób sugestywny w projekcie uchwały wpisywać
nazwisko radnej. Stwierdził, że może niektórzy radni przyzwyczaili się do takich standardów,
ale podobna dyskusja odbyła się już przy innych uchwałach i wówczas zadeklarowano, że to
się już nie zdarzy. Radny stwierdził, że jest zaskoczony wypowiedzią Pana Andrzej Tyca.
Poinformował, że nie miał zamiaru urazić Pani Sokołowskiej, której zasługi również bardzo
ceni, ale wśród radnych jest wiele osób, które znają język niemiecki i też godnie mogłoby
reprezentować powiat w Euroregionie Nysa. Radny przepraszając ponownie Panią
Małgorzatę Sokołowską stwierdził, że nie chciał Jej urazić, a jedynie chodził mu
o niepowielanie złych nawyków.
Przewodniczący Rady Stanisław Żuk zauważył, że prowadząc od wielu lat sesje Rady
Powiatu nigdy nie pozbawiał radnych możliwości zgłaszania swoich kandydatur.
Poinformował, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby radni zgłosili inną kandydaturę na delegata
powiatu do Euroregionu Nysa. Przewodniczący stwierdził, że może się jedynie zgodzić
z uwagę radnego dotyczącą niekompletnego uzasadnienia do uchwały.
Starosta Artur Bieliński stwierdził, że Zarząd nie chciał swoją decyzją robić "zamachu na
demokrację". Starosta uważa, że powinno się miarkować słowa, bowiem zawsze istnieje
możliwość zgłoszenia przez radnych innych kandydatur. Podkreślił, że do tej pory
zwyczajowo było przyjęte, że delegatem w Euroregionie był Starosta. W tej kadencji
postanowił zrezygnować z przysługującego mu przywileju i rekomendować Panią Małgorzatę
Sokołowską.
Radny Sławomir Zawada podkreślił, że nie kwestionuje kandydatury Pani Małgorzaty
Sokołowskiej, ale proceder w jaki sposób jest to robione. Radny zauważył, że to Rada
Powiatu wyznacza delegata powiatu do stowarzyszenia więc nie za bardzo rozumie
wypowiedzi Starosty o jego rezygnacji z reprezentowania powiatu na korzyść Pani
Małgorzaty Sokołowskiej.
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Wicestarosta Andrzej Tyc wystąpił z wnioskiem o zakończenie dyskusji. Zadeklarował, że
w przyszłości we wszystkich projektach uchwał, miejsce w którym ma być wpisany delegat
powiatu będzie wykropkowane.
Radny Sławomir Zawada jeszcze raz podkreślił, że wszystkie uwagi nie dotyczą
kandydatury Pani Małgorzaty Sokołowskiej, a jedynie wyegzekwowania dotrzymywania
deklaracji. Radny jeszcze raz przeprosił Panią Małgorzatę Sokołowską za całą dyskusję.
Przewodniczący Rady Stanisław Żuk poddał pod głosowanie wniosek Wicestarosty Andrzeja
Tyca o zamknięcie dyskusji.
W obecności 17 radnych, w głosowaniu: /za-17, przeciw-0, wstrzymujących się-1/ - Rada
Powiatu przyjęła powyższy wniosek.
Następnie Przewodniczący zapytał, czy są inne kandydatury na delegata powiatu do
Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa.
Wobec braku innych zgłoszeń Przewodniczący Rady Stanisław Żuk zapytał radną
Małgorzatę Sokołowską, czy wyraża zgodę na reprezentowanie powiat w Stowarzyszeniu
Gmin Polskich Euroregionu Nysa.
Radna Małgorzata Sokołowska wyraziła zgodę.
Wobec braku innych uwag Przewodniczący Rady Stanisław Żuk poddał pod głosowanie
uchwałę nr VIII/49/2015 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XIV/81/99 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 16 czerwca 1999 r.
w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa.
W obecności 17 radnych, w głosowaniu: /za-16, przeciw-0, wstrzymujących się-1/ - Rada
Powiatu podjęła uchwałę nr VIII/49/2015.
/Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu./
O godzinie 1330 Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową przerwę w obradach.
O godzinie 1345 wznowiono obrady.
Ad. 6e.
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego" .
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Stanisław Żuk poddał pod głosowanie uchwałę nr
VIII/50/2015 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie nadania
odznaki honorowej - "Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego" (Pani Janina Słabicka).
W obecności 17 radnych, w głosowaniu: /za-9, przeciw-0, wstrzymujących się-8/ - Rada
Powiatu podjęła uchwałę nr VIII/50/2015.
/Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu./
Ad.6f.
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego"
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Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Stanisław Żuk poddał pod głosowanie uchwałę nr
VIII/51/2015 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie nadania
odznaki honorowej - "Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego" (Pan Stanisław Janiak)
W obecności 17 radnych, w głosowaniu: /za-17, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada
Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/51/2015.
/Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu./
Ad.6g.
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.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Stanisław Żuk poddał pod głosowanie uchwałę nr
VIII/52/2015 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 maja 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 17 radnych, w głosowaniu: /za-17, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada
Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/52/2015.
/Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu./
Ad 6h.
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 Rady Stanisław Żuk poddał pod głosowanie uchwałę nr
VIII/53/2015 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmian
w budżecie powiatu zgorzeleckiego na 2015 rok.
W obecności 17 radnych, w głosowaniu: /za-17, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada
Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/53/2015.
/Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu./
Ad.6i.
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego".
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Stanisław Żuk poddał pod głosowanie uchwałę nr
VIII/54/2015 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie nadania
odznaki honorowej - "Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego" (Pan Piotr Machaj)
W obecności 17 radnych, w głosowaniu: /za-9, przeciw-0, wstrzymujących się-8/ - Rada
Powiatu podjęła uchwałę nr VIII/54/2015.
/Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu./
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Ad. 7.
Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Artur Sienkiewicz poinformował, że po ostatniej sesji otrzymał informację od Pana
Wicestarosta, że w Kopaczowie stoją już znaki, o które radny zabiegał na sesji budżetowej.
Był bardzo zaskoczony, kiedy po tym zapewnieniu, mieszkańcy zwrócili się do niego
z zapytaniem, kiedy w Kopaczowie zostanie wykonane przejściem dla pieszych. Radny
informując mieszkańców, że znaki już stoją, a pasy będą niebawem pomalowane
w odpowiedzi usłyszał, że niestety żadnych znaków nie ma. W celu wyjaśnienia sprawy
przedzwonił do Dyrektora Wydziału Drogownictwa i otrzymał odpowiedź, dzięki której
poznał przyczyny problemów powiatu z remontami na drogach. Pan Mostowik poinformował
radnego, "że czekają aż będzie ciepło". Radny zrozumiał, że przeszkodą w inwestycjach
drogowych nie są finanse powiatu, ale brak dogodnych warunków atmosferycznych. Radny
stwierdził, że nie oczekuje już na żadną odpowiedź w tym temacie, bo komentarz jest
naprawdę zbędny. Radny zastanawia się jak wypracować system, dzięki któremu w sposób
sprawiedliwy będzie dokonywany podział środków przeznaczonych na inwestycje. Zauważył,
że wszystkie gminy powinny być uwzględniane w planach inwestycyjnych, a środki powinny
być rozdysponowywane w zależności od wielkości gmin. Radny zdaje sobie sprawę, że każda
gmina w danym roku ma inne potrzeby, ale wypracowany system powinien w sposób
transparentny stwarzać możliwość zrealizowania zadań inwestycyjnych.
Przewodniczący Rady Powiatu Stanisław Żuk odnosząc się do pomysłu radnego stwierdził,
że największym problemem w funkcjonowaniu samorządu powiatowego jest to, że potrzeb
jest bardzo wiele, a ograniczone są możliwości ich realizacji. Nadmienił, że sam reprezentuje
biedniejszą gminę i zawsze miał dyskomfort przy głosowaniu nad przeznaczaniem środków
na bogatsze gminy, które były promowane ze względu na możliwości współfinansowania
inwestycji. Przewodniczący uważa, że przy wyborze danej inwestycji zawsze powinna się
odbyć szeroka dyskusja. Powiat niestety ma ograniczone możliwości i pomysł podziału
środków na poszczególne gminy z uwzględnieniem liczby mieszkańców nie jest możliwy do
zrealizowania. Przewodniczący życzył radnemu Arturowi Sienkiewiczowi, aby na koniec
kadencji mógł stwierdzić, że z przekonaniem głosował za podziałem środków na zdania
inwestycyjne.
Radny Artur Sienkiewicz zauważył, że to była tylko jego propozycja. Radny stwierdził, że
radni powinni wspólnie wypracować system podziału środków na inwestycje. Uważa, że nie
może się zgodzić z takimi działaniami, że przez 4 lata środki otrzymują ciągle te same gminy.
Wicestarosta Andrzej Tyc odnosząc się do wypowiedzi radnego Artura Sienkiewicza
dotyczącej wykonania oznakowania w Kopaczowie poinformował, że przekazał radnemu
informację o rozpoczęciu prac dotyczących oznakowania bez podawania szczegółów, że
znaki zostały już postawione.
Starosta Artur Bieliński odnosząc się do propozycji radnego dotyczącej równomiernego
podziału środków na inwestycje stwierdził, że najpierw należałoby się przyjrzeć, ile dróg
znajduje się w poszczególnych gminach. Budżet powiatu jest naprawdę ograniczony i środki
które udaje się pozyskać z zewnątrz i tak nie są w stanie zaspokoić potrzeb, których jest
bardzo wiele. W ubiegłej kadencji udało się przeprowadzić inwestycje na terenie wielu gmin.
Starosta podkreślił, że nigdy nie było preferowania konkretnej gminy i że żadna gmina nie
jest dyskryminowana. Zarząd w miarę racjonalnie podchodzi do podziału środków. Remonty
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wykonywane są w placówkach powiatowych, które znajdują się zarówno na terenie gminy
Bogatynia jak i miasta Zgorzelec.
Radny Artur Sienkiewicz stwierdził, że zdaje sobie sprawę, jakimi środkami dysponuje
powiat, ale w dalszym ciągu uważa, że powinno się wypracować system równomiernego
podziału środków bez względu na to, ile tych środków miałoby zostać przyznanych
poszczególnym gminom.
Radny Daniel Fryc wnioskował o dokonanie przeglądu i udokumentowanie fotograficzne
stanu poboczy drogi powiatowej na terenie Kopaczowa i Białopola. Radny przypomniał, że
chodzi o szkody powstałe w wyniku wykorzystywania powyższej drogi, jako objazdu drogi
wojewódzkiej 354. W opinii radnego dokumentacja powinna być przesłana do Dolnośląskiej
Służby Dróg i Kolei celem wyegzekwowania środków na przywrócenie drogi do
poprzedniego stanu.
Radny Sławomir Zawada stwierdził, że zrównoważony rozwój powiatu jest bardzo
potrzebny i warto się nad nim pochylić. Rozpoczęta dyskusja jest wynikiem nie ujęcia wielu
wniosków zgłaszanych przez radnych na sesji budżetowej. Radny ma nadzieję, że zgodnie
z deklaracją niektóre z wniosków uda się zrealizować jeszcze w tym roku. Radny poprosił
o przedstawienie w formie tabelarycznej zestawienia wniosków, które wpłynęły do Zarządu,
przy opracowywaniu budżetu od podległych jednostek, ze wskazaniem, czego wnioski
dotyczyły i jaka była wnioskowana kwota. Radny nadmienił, że jednostki często mają wiele
potrzeb, a radni nie mają w tym temacie wiedzy.
Starosta Artur Bieliński poinformował, że skala wniosków do budżetu jest tak duża, że
Zarząd chcąc je zrealizować musiałby mieć jeszcze raz tyle środków. Zarząd zawsze
uwzględnia najpilniejsze potrzeby. Starosta zadeklarował, że zostanie przygotowane
zestawienie, o które radny wnioskował. Starosta poinformował, że Zarząd w ciągu roku
niejednokrotnie musi dokonywać przesunięć w budżecie, bowiem są sytuacje, które nie mogą
czekać. Starosta zauważył, że wnioski z jednostek nie są tajne i każdy radny może się z nimi
zapoznać.
Radny Kazimierz Szczech zwracając się do Wicestarosty poinformował, że do dzisiaj nie
został załatwiony temat pogłębienia rowu w Osieku. Radny ponadto poinformował, że
18.05.2015 r. uczestniczył w sesji Rady Gminy Zgorzelec, której przedmiotem obrad był stan
dróg na terenie gminy Zgorzelec. Niestety w sesji tej nie uczestniczył żaden przedstawiciel
powiatu, mimo że jest trzech starostów oraz Dyrektor Wydziału Drogownictwa. Radny
uważa, że zarówno radni gminni jak i powiatowi powinni mieć wiedzę na temat stanu dróg
powiatowych. Radny ponadto poprosił Przewodniczącego, aby zastanowił się, czy nie
powrócić do zwyczaju organizowania sesji w innych dniach tygodnia niż piątek.
Wicestarosta Andrzej Tyc poinformował, że została podpisana umowa ze spółkami wodnymi
i w najbliższym czasie prace zostaną wykonane. Odnosząc się do nieobecności członków
Zarządu na sesji rady gminy Wicestarosta stwierdził, że radny Kazimierz Szczech jest tak
doświadczonym samorządowcem, mający wszechstronną wiedzę na temat dróg powiatowych,
że na pewno doskonale reprezentował powiat. Wicestarosta uważa, że nie tylko członkowie
Zarządu powinni reprezentować powiat, ale również każdy z radnych.
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Radny Daniel Fryc zapytał, czy do Starostwa wpłynęły już wnioski od mieszkańców
Bogatyni o odszkodowania z tytułu uszkodzenia budynków. Radny zasygnalizował, że jest
kilka przypadków udokumentowanych szkód spowodowanych wzmożonym ruchem
samochodów o ciężki tonażu. Radny poprosił, aby w razie roszczeń Zarząd pochylił się nad
tematem, a także przedstawił problem DSDiK, a w szczególności marszałkowi województwa
dolnośląskiego. Radny uważa, że w przypadku wystąpienia mieszkańców z roszczeniami
powinno się zawrzeć ugody i wypłacić im odszkodowania.
Starosta Artur Bieliński poinformował, że gdy takie wnioski się pojawią to Zarząd na pewno
je rozpatrzy. Starosta nadmienił, że już kilkakrotnie rozmawiał z marszałkiem w tej sprawie,
ale nie ukrywa, że rozmowy w tej kwestii nie należą do łatwych. Starosta odnosząc się do
wypowiedzi radnego Kazimierza Szczecha zauważył, że jako członek zarządu spółek
wodnych powinien orientować się, jakie prace aktualnie wykonują spółki. Starosta ponadto
poinformował, że zazwyczaj stara się uczestniczyć w sesjach rad gmin i miast. Nadmienił, że
kwestie dotyczące dróg powiatowych niejednokrotnie omawiał w trakcie spotkań z sołtysami.
Przewodniczący Rady Stanisław Żuk stwierdził, że przez kilka kadencji był taki zwyczaj, że
sesje odbywały się w czwartek, ale z frekwencją też bywało różnie. Przewodniczący uważa,
że każdy radny tak powinien rozplanować swój czas, aby raz w miesiącu wziąć udział w sesji,
bez względu na dzień, w którym ona się odbędzie.
Radny Sławomir Zawada podziękował za interwencję w usunięciu drzewa zagrażającego
bezpieczeństwu w okolicy Witki i zwrócił się z prośbą o wykoszenie traw na poboczu drogi
powiatowej w Lutogniewicach.
Ad. 9.
Sprawy organizacyjne.
Przewodniczący Rady Stanisław Żuk poinformował, że radna Wiesława Kisiel przystąpiła do
Klubu Radnych "Prawo i Sprawiedliwość".
/Pismo stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu/.
Następnie odczytał pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Organizacja
Międzyzakładowa Oświaty i Wychowania o wszczęciu sporu zbiorowego.
/Pismo stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu/.
Starosta Artur Bieliński poinformował, że Zarząd jest w trakcie rozmów ze związkami
zawodowymi.
Ad. 10.
Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Stanisław Żuk o godz.
1420 zamknął obrady VIII sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego.

Protokołowała:

Przewodniczył:
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