Protokół nr V/2015
z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego
odbytej w dniu 26 lutego 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 - Przemysław Turoń,
Dyrektor Wydziału Budownictwa i Środowiska - ElŜbieta Mochalska,
Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Ewa Twardowska,
Dyrektor Wydziału Przygotowania Inwestycji i Realizacji Wniosków - Joanna Bodnar,
Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji - Agnieszka Budych,
Dyrektor Wydziału Drogownictwa - Cezary Mostowik,
goście zaproszeni:
Dyrektor PCPR w Zgorzelcu - Renata Andrysz,
przedstawiciele prasy.
Z upowaŜnienia Przewodniczącego Rady /zał. nr 2/ - Wiceprzewodniczący Rady Mariusz
Tureniec o godz. 1305 otworzył V sesję Rady Powiatu Zgorzeleckiego. Po powitaniu
wszystkich obecnych oświadczył, Ŝe zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu
uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób, stanowi
quorum
pozwalające
na
podejmowanie
prawomocnych
decyzji.
Następnie
Wiceprzewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu nr IV/2015 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego.
3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami.
4. Sprawozdanie ze sposobu załatwiania skarg i wniosków zgłaszanych przez
interesantów na pracę podległych wydziałów i jednostek organizacyjnych powiatu.
5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu zgorzeleckiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za rok 2014.
6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat
zgorzelecki za rok 2014.
7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawach:
a) przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
w Powiecie Zgorzeleckim na lata 2015-2020,
b) 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,
c) zmian w budŜecie powiatu zgorzeleckiego na 2015 rok,
d) zasad reprezentacji Powiatu Zgorzeleckiego w Związku Powiatów Województwa
Dolnośląskiego,
e) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Zgorzeleckiego na rok
2015.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawy organizacyjne.
10. Zamknięcie sesji.

W obecności 15 radnych, w głosowaniu: /za-15, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada
Powiatu jednogłośnie przyjęła ww. porządek obrad.
Ad. 2.
Przyjęcie protokołu nr IV/2015 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego.
Wobec braku uwag do protokołu nr IV/2015 z dnia 23.01.2015 r. Wiceprzewodniczący Rady
Mariusz Tureniec poddał pod głosowanie wniosek o jego przyjęcie.
W obecności 15 radnych, w głosowaniu: /za-14, przeciw-0, wstrzymujących się-1/ - Rada
Powiatu zatwierdziła ww. protokół.
Ad. 3.
Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami.
Radny Sławomir Zawada poprosił o udzielenie informacji w jakim zakresie powiat
zgorzelecki uczestniczy w Klastrze Edukacyjnym "INVEST in EDU".
Starosta Artur Bieliński poinformował, Ŝe Klaster Edukacyjny "INVEST in EDU" jest
tworzony przez Wałbrzyską Strefę Ekonomiczną i obejmuje obszar działania strefy,
w związku z tym powiat zgorzelecki nie moŜe uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. Byliśmy
zaproszeni przez organizatorów, aby poznać szczegóły tej działalności, poniewaŜ podobny
klaster zamierza tworzyć takŜe strefa kamiennogórska. Na spotkaniu poruszano kwestie
kształcenia zawodowego oraz współpracy w tym zakresie z prywatnymi przedsiębiorcami.
Wałbrzych jest autorem pewnego modelowego rozwiązania, które być moŜe zostanie równieŜ
wdroŜone na obszarach działania innych stref ekonomicznych.
Radny Sławomir Zawada poprosił o rozszerzenie informacji dotyczącej promes
powodziowych przyznanych jednostkom samorządu terytorialnego z Dolnego Śląska.
Starosta Artur Bieliński wyjaśnił, Ŝe powiat otrzymał kwotę 850.000 zł na realizację trzech
zadań:
1) obiekt mostowy na drodze Zgorzelec - Jerzmanki,
2) obiekt mostowy na drodze Jędrzychowice - Stary Węgliniec,
3) prace przy dwóch obiektach mostowych na drodze Sulików - Radzimów.
Wobec braku innych uwag dotyczących sprawozdania Starosty z pracy Zarządu między
sesjami Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Tureniec poddał pod głosowanie wniosek
o jego przyjęcie.
W obecności 15 radnych, w głosowaniu: /za-15, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada
Powiatu jednogłośnie przyjęła ww. sprawozdanie.
/Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu./
Ad. 4.
Sprawozdanie ze sposobu załatwiania skarg i wniosków zgłaszanych przez interesantów na
pracę podległych wydziałów i jednostek organizacyjnych powiatu.
Wobec braku uwag dotyczących sprawozdania ze sposobu załatwiania skarg i wniosków
zgłaszanych przez interesantów na pracę podległych wydziałów i jednostek organizacyjnych
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powiatu, Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Tureniec poddał pod głosowanie wniosek
o jego przyjęcie.
W obecności 15 radnych, w głosowaniu; /za-15, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada
Powiatu jednogłośnie przyjęła ww. sprawozdanie.
/Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu./
Ad. 5.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu zgorzeleckiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za rok 2014.
Wobec braku uwag dotyczących sprawozdania z realizacji programu współpracy powiatu
zgorzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za rok
2014, Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Tureniec poddał pod głosowanie wniosek o jego
przyjęcie.
W obecności 15 radnych, w głosowaniu; /za-15, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada
Powiatu jednogłośnie przyjęła ww. sprawozdanie.
/Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu./
Ad. 6.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat zgorzelecki za
rok 2014.
Wobec braku uwag dotyczących sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach
prowadzonych przez powiat zgorzelecki za rok 2014, Wiceprzewodniczący Rady Mariusz
Tureniec poddał pod głosowanie wniosek o jego przyjęcie.
W obecności 15 radnych, w głosowaniu; /za-15, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada
Powiatu jednogłośnie przyjęła ww. sprawozdanie.
/Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu./
Ad. 7a.
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu
Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Zgorzeleckim na lata 2015-2020.
Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Tureniec poinformował, iŜ ww. projekt uchwały był
przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Ochrony Praw Konsumenta
i uzyskał jej pozytywną opinię.
Członek Zarządu Powiatu Ireneusz Owsik poinformował, Ŝe z końcem ubiegłego roku
przestał obowiązywać Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
w Powiecie Zgorzeleckim na lata 2007-2014, w związku z tym zachodzi konieczność
uchwalenia takiego programu na najbliŜszy okres. Ma to związek z nowym okresem
programowania nie tylko funduszy unijnych, ale takŜe róŜnych innych funduszy dających
moŜliwość finansowego wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych. W oparciu
o ten program PCPR będzie mogło ubiegać się o róŜnego rodzaju granty, które mają wspomóc
działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Część tabelaryczna programu zawiera
szczegółowe działania planowane do realizacji w najbliŜszych latach.
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Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Tureniec poddał pod głosowanie
uchwałę nr V/27/2015 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie
przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie
Zgorzeleckim na lata 2015-2020.
W obecności 15 radnych, w głosowaniu: /za-15, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada
Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/27/2015.
/Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu./
Ad. 7b.
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.
W związku z tym, iŜ ww. projekt uchwały nie był opiniowany przez komisję,
Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Tureniec na podstawie §25 ust. 4 Statutu Powiatu
Zgorzeleckiego poddał pod głosowanie wniosek o wyraŜenie zgody na poddanie go pod
głosowanie bez uzyskania uprzedniej opinii komisji.
W obecności 15 radnych, w głosowaniu: /za-15, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada
Powiatu jednogłośnie przyjęła ww. wniosek.
Wobec powyŜszego Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Tureniec poddał pod głosowanie
uchwałę nr V/28/2015 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 lutego 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 15 radnych, w głosowaniu; /za-15, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada
Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/28/2015.
/Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu./
Ad. 7c.
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie zmian w budŜecie powiatu
zgorzeleckiego na 2015 rok.
Starosta Artur Bieliński zwrócił uwagę, Ŝe w §1 przedłoŜonego projektu uchwały został
błędnie wpisany rok, powinien być rok 2015, w związku z powyŜszym poprosił
o skorygowanie oczywistego błędu pisarskiego.
Radny Sławomir Zawada zwrócił uwagę, Ŝe w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami
i nieruchomościami" zmniejsza się plan dochodów o kwotę 55.171,51 zł, w związku z tym
poprosił o wyjaśnienie z czego to wynika.
Skarbnik Powiatu Agnieszka Karasińska wyjaśniła, Ŝe w ww. rozdziale proponuje się
wprowadzenie korekty dotyczącej dochodów ze sprzedaŜy mienia powiatu w związku
z wprowadzeniem do budŜetu powiatu realnych dochodów bieŜących, po to by urealnić
budŜet. Jest to zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach
publicznych. Zarząd Powiatu podjął decyzję, Ŝe wszystkie uzyskiwane przez powiat
ponadplanowe wolne środki, będą korygować te dochody, których osiągnięcie w planowanej
wysokości jest bardzo wątpliwe.
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Radny Sławomir Zawada zwrócił uwagę, Ŝe mamy do czynienia ze zmniejszeniem planu
dochodów majątkowych, w związku z tym zapytał czy jest to spowodowane tym, Ŝe
sprzedaliśmy coś taniej niŜ zakładano.
Skarbnik Powiatu Agnieszka Karasińska stwierdziła, Ŝe jest to korekta związana
z wprowadzeniem innych dochodów, w związku z tym dochody zaplanowane ze sprzedaŜy
majątku zostały zmniejszone o wielkość dochodów, które wprowadzamy do budŜetu.
Radny Sławomir Zawada poprosił o wyjaśnienie zmian po stronie wydatków w rozdziale
85195 "Pozostała działalność".
Skarbnik Powiatu Agnieszka Karasińska poinformowała, Ŝe jest to dotacja na pokrycie
wynagrodzeń pracowników PUP realizujących zadania związane z obowiązkowym
ubezpieczeniem zdrowotnym członków rodzin osób bezrobotnych.
W związku z tym, iŜ ww. projekt uchwały nie był opiniowany przez komisję,
Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Tureniec na podstawie §25 ust. 4 Statutu Powiatu
Zgorzeleckiego poddał pod głosowanie wniosek o wyraŜenie zgody na poddanie go pod
głosowanie bez uzyskania uprzedniej opinii komisji.
W obecności 15 radnych, w głosowaniu: /za-15, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada
Powiatu jednogłośnie przyjęła ww. wniosek.
Wobec powyŜszego Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Tureniec poddał pod głosowanie
uchwałę nr V/29/2015 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie
zmian w budŜecie powiatu zgorzeleckiego na 2015 rok.
W obecności 15 radnych, w głosowaniu: /za-15, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada
Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/29/2015.
/Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu./
Ad. 7d.
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie zasad reprezentacji Powiatu
Zgorzeleckiego w Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.
Starosta Artur Bieliński wyjaśnił, Ŝe zmiana reprezentantów powiatu w Związku Powiatów
Dolnego Śląska wynika z nowo przyjętej koncepcji podziału zadań pomiędzy członkami
zarządu.
Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Tureniec poddał pod głosowanie
uchwałę nr V/30/2015 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie
zasad reprezentacji Powiatu Zgorzeleckiego w Związku Powiatów Województwa
Dolnośląskiego.
W obecności 15 radnych, w głosowaniu: /za-15, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada
Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/30/2015.
/Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu./
Ad. 7e.
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie zatwierdzenia planów pracy
komisji stałych Rady Powiatu Zgorzeleckiego na rok 2015.
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Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Tureniec poinformował, iŜ Komisja BudŜetowoGospodarcza i Ochrony Środowiska nie przyjęła planu pracy komisji na rok 2015, poniewaŜ
zaplanowane posiedzenie nie odbyło się z powodu braku quorum, dlatego naleŜy skorygować
liczbę załączników wymienionych w §1 przedłoŜonego projektu uchwały. W związku z tym §
1 otrzymuje brzmienie: "§1. Zatwierdza się plany pracy komisji stałych Rady Powiatu
Zgorzeleckiego na rok 2015 stanowiące załączniki nr 1-3 do niniejszej uchwały."
Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Tureniec poddał pod głosowanie
uchwałę nr V/31/2015 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie
zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Zgorzeleckiego na rok 2015
z uwzględnieniem zaproponowanej poprawki.
W obecności 15 radnych, w głosowaniu: /za-15, przeciw-0, wstrzymujących się-0/ - Rada
Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/31/2015.
/Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu./
Ad. 8.
Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Daniel Fryc wnioskował do Zarządu Powiatu o:
1) renegocjacje porozumienia zawartego z DSDiK w zakresie utrzymania drogi powiatowej
w związku z natęŜeniem ruchu na drodze relacji Bogatynia-Sieniawka,
2) wprowadzenie do budŜetu powiatu na 2015 rok zadania (o które wnioskował przy
procedowaniu uchwały budŜetowej) dotyczącego wykonania dokumentacji technicznej na
modernizację drogi Bogatynia-Sieniawka z częściową jej przebudową.
Starosta Artur Bieliński poinformował, Ŝe powiat wystąpił do DSDiK z prośbą
o wprowadzenie do treści porozumienia dotyczącego utrzymania tej drogi pewnych zapisów,
które pozwoliłyby nam skorzystać ze środków finansowych lub zobowiązałyby DSDiK do
przeprowadzenia remontu tej drogi po tym okresie bardzo intensywnej eksploatacji. Jesteśmy
równieŜ w trakcie zmian organizacji ruchu na tym obszarze, na przełomie lutego i marca
będziemy chcieli wprowadzić ograniczenia dotyczące ruchu. Była takŜe podjęta próba
przekierowania ruchu przez kopalnię, ale usytuowanie drogi w pobliŜu bocznicy kolejowej
i suwnicy spowodował, iŜ nie zdecydowano się na podjęcie takiej decyzji ze względów
bezpieczeństwa. Ponadto Starosta poinformował, Ŝe wszystkie zmiany dotyczące organizacji
ruchu na tej drodze zostały wprowadzone przy negatywnej opinii gminy Bogatynia i powiatu.
Radny Sławomir Zawada poprosił o udzielenie informacji czy planowane jest połączenie
ZSZiL w Zgorzelcu z ZSP im. E. Plater. Radny zwrócił uwagę, Ŝe pomysł ten budzi ogromne
zaniepokojenie wśród mieszkańców powiatu, jak i osób zatrudnionych w tych placówkach.
Starosta Artur Bieliński wyjaśnił, Ŝe decyzja w sprawie ewentualnego połączenia szkół
musiałaby zostać podjęta przez radę na sesji do końca lutego br. Taka uchwała nie została
radzie przedłoŜona, w związku z tym sieć szkół ponadgimnazjalnych w powiecie
zgorzeleckim nie ulegnie zmianie.
Radny Sławomir Zawada nawiązując do zawartego z DSDiK porozumienia dotyczącego
utrzymania drogi Bogatynia-Sieniawka, poprosił o udzielenie wyjaśnienia czy renegocjowano
warunki umowy z wyłonionym wykonawcą, który miał tę drogę utrzymywać, skoro była ona
dodatkowo utrzymywana przez DSDiK.
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Starosta Artur Bieliński zadeklarował, Ŝe udzieli odpowiedzi na to pytanie na piśmie.
Radny Sławomir Zawada poprosił o udzielenie informacji jaką kwotę w skali roku stanowią
dodatki motywacyjne dla nauczycieli oraz w jakiej wysokości zostały wypłacone w 2014 r.
ekwiwalenty dla pracowników starostwa z tytułu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
wypoczynkowy. Radny zwrócił uwagę, Ŝe sprawne zarządzanie personelem pozwoliłoby
uniknąć tego typu sytuacji, a kwoty wypłaconych ekwiwalentów pokryłyby koszty dodatków
motywacyjnych.
Starosta Artur Bieliński wyjaśnił, Ŝe ogólna kwota zmian, które zostały wprowadzone
w oświacie to ok. 1,5 mln zł, ale nie jest w tej chwili w stanie przedstawić bardziej
szczegółowej informacji na ten temat. Dodatki motywacyjne zostały wstrzymane, w połowie
roku powinno być juŜ wiadomo czy będzie moŜliwe ich wypłacenie.
Radna Urszula Ciupak zapytała czy z ewentualnym wyrównania od stycznia?
Starosta Artur Bieliński poinformował, Ŝe wyrównania nie będzie.
Radny Sławomir Zawada zapytał jaki był powód zawieszenia dodatków motywacyjnych.
Starosta Artur Bieliński wyjaśnił, Ŝe Zarząd Powiatu podjął taką decyzję, bo czeka nas
trudny rok w oświacie i staramy się znaleźć środki na pokrycie braków, które wystąpią. Nie
była to łatwa decyzja. Temat ten był przedmiotem spotkania ze związkami zawodowymi
działającymi w zakresie oświaty. Po dość długiej dyskusji przedstawiciele związków wyszli
ze spotkania ze zrozumieniem tej sytuacji, godząc się na to, co jest konieczne.
Radny Sławomir Zawada zwrócił uwagę, Ŝe nie uzyskał odpowiedzi na pytanie dotyczące
ekwiwalentów za niewykorzystany urlop w 2014 roku, w związku z tym ponownie zapytał
czy taka sytuacja miała miejsce. Jeszcze raz podkreślił, Ŝe odpowiednie zarządzanie zasobami
ludzkimi pozwoliłoby tego uniknąć. Kwoty wypłaconych ekwiwalentów są na pewno dość
znaczne, być moŜe nawet wyŜsze niŜ sumaryczna kwota za dodatki motywacyjne dla
nauczycieli, a skoro szukamy tych pieniąŜków, warto byłoby tego pilnować.
Starosta Artur Bieliński poinformował, Ŝe wypłata ekwiwalentu za urlop dotyczyła jego
osoby, to wina jego swoistego pracoholizmu. Ekwiwalent nie został wypłacony za ostatni rok,
wobec powyŜszego w tym roku będzie miał podwojony wymiar urlopu do wykorzystania.
Radny Sławomir Zawada poprosił o udzielenie informacji dotyczącej sumarycznej,
miesięcznej kwoty dodatków motywacyjnych, poniewaŜ z posiadanych przez niego
informacji wynika, Ŝe te kwoty nie są duŜe - od 30 do 90 zł. Zdaniem radnego te kwoty nie są
duŜe i powinny być wypłacane. Następnie poinformował, Ŝe na Komisji Oświaty złoŜy
wniosek w sprawie zorganizowania spotkania z przedstawicielami związków zawodowych,
by poznać ich opinię w tej sprawie. Ponadto radny stwierdził, Ŝe członkowie Komisji nie
zostali zaproszeni na spotkanie, o którym wspominał Starosta.
Starosta Artur Bieliński poinformował, Ŝe został zaskoczony tym spotkaniem, poniewaŜ na
rozmowę w ramach przyjęć interesantów zapisała się jedynie przewodnicząca jednego
związku, natomiast na spotkanie przyszli przedstawiciele równieŜ innych organizacji
związkowych. Na tym spotkaniu przyjęto ustalenie, Ŝeby w przyszłości ustalać terminy
ewentualnych spotkań w porozumieniu z Dyrektorem Wydziału Edukacji.
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Radna Eleonora Kozieł poprosiła
Ogólnokształcącego "Cogito".

o

wyjaśnienie

sytuacji

dotyczącej

Liceum

Starosta Artur Bieliński zapewnił, Ŝe nie doszło do łamania prawa w tym zakresie,
wykonywano postanowienia uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego. Stanowisko Zarządu
w tej sprawie zostało zawarte w udzielonej odpowiedzi.
Radca prawny Przemysław Turoń wyjaśnił, iŜ rzecz dotyczy kwestii rozliczenia dotacji
oświatowej w trybie ustawy o systemie oświaty, chodzi o art. 90 ust. 3 i ust. 4. W tym
zakresie Rada Powiatu Zgorzeleckiego podjęła uchwałę określającą zasady rozliczania i tryb
udzielania tej dotacji. Uchwała ta jest aktem prawa miejscowego, który został opublikowany
w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. Uchwała nadal obowiązuje, nie stwierdzono jej
niewaŜności w trybie nadzoru, zatem jest aktem powszechnie obowiązującym na terenie
powiatu zgorzeleckiego i w tym zakresie musi być przestrzegana przez organy powiatu. Spór
dotyczy tego, w jakim terminie ta dotacja ma być wypłacana. Zarząd Powiatu stoi na
stanowisku, Ŝe warunkiem wypłaty tej dotacji jest przedstawienie szeregu dokumentów,
o których mowa w §4 ust. 2 tejŜe uchwały, które to dokumenty są niezbędne do przyznania
dotacji. Przepis art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty stanowi, iŜ rada powiatu w uchwale
ustala tryb udzielania tej dotacji i ta delegacja ustawowa została w sposób prawidłowy
wypełniona. W związku z tym uchwała wymaga przedstawienia określonych dokumentów
będących podstawą rozliczenia dotacji. Dyrektor LO stoi na stanowisku, iŜ spełnienie tych
warunków nie jest niezbędne. W naszej ocenie dopóki ta uchwała będzie obowiązywać,
spełnienie tych warunków będzie konieczne do prawidłowego rozliczenia tej dotacji.
W związku z tym stanowisko Zarządu Powiatu jest jak najbardziej prawidłowe.
Starosta Artur Bieliński wyjaśnił, Ŝe pieniądze zostały przekazane zaraz po złoŜeniu
stosownych dokumentów przez LO "Cogito".
Radna Urszula Ciupak zwróciła uwagę, Ŝe z pisma Dyrektora LO wynika, iŜ chodzi nie
tylko o grudniową zaliczkę, ale równieŜ styczniową. W uchwale jest wyraźnie powiedziane,
Ŝe dotacje przekazywane są w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia kaŜdego miesiąca,
a szkoła ta w styczniu nie otrzymała naleŜnej zaliczki.
Radca prawny Przemysław Turoń wyjaśnił, Ŝe w kolejnym paragrafie tej uchwały jest mowa
o tym, iŜ Ŝeby zaliczka mogła być wypłacona, muszą być przedłoŜone stosowne dokumenty.
Radna Urszula Ciupak stwierdziła, Ŝe niezbędne dokumenty zostały złoŜone 9 stycznia.
Radca prawny Przemysław Turoń stwierdził, Ŝe Dyrektor LO uwaŜa, iŜ dotacja powinna
zostać bezwzględnie wypłacona do ostatniego dnia miesiąca, natomiast Zarząd Powiatu stoi
na stanowisku, Ŝe musi być spełniony dodatkowy warunek złoŜenia odpowiednich
dokumentów.
Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji Agnieszka Budych wyjaśniła, Ŝe podstawą wypłacenia
dotacji za kaŜdy kolejny miesiąc jest złoŜenie miesięcznej informacji na ostatni dzień
miesiąca poprzedzającego miesiąc złoŜenia informacji, zatem za miesiąc styczeń powinna
zostać złoŜona informacja do 10 lutego wg stanu na dzień 31 stycznia 2015 r. Zatem w lutym
wypłacamy dotację naleŜną za miesiąc styczeń. I tak kolejno: za luty w marcu itd. W grudniu
jest wyjątek - grudniowa dotacja jest wypłacana w formie zaliczki do 15 grudnia. Natomiast
to o czym pisze Pani Dyrektor w piśmie i powołuje się na datę 9 stycznia jest rozliczeniem
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rocznym, które równieŜ musi złoŜyć kaŜda osoba prowadząca szkołę niepubliczną. Oprócz
miesięcznych składane są takŜe informacje kwartalne, a na zakończenie roku - roczne.
W miesiącu styczniu zgodnie z ustawą o finansach publicznych rozliczamy takie dotacje
i w przypadku niedopłaty albo nadpłaty korygujemy kwoty wypłaconej dotacji.
Radna Urszula Ciupak zapytała czy ma przez to rozumieć, Ŝe w styczniu naleŜało złoŜyć
dwie informacje.
Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji Agnieszka Budych wyjaśniła, Ŝe w styczniu powinna
zostać złoŜona informacja za ostatni kwartał poprzedniego roku oraz informacja roczna,
natomiast do 10 lutego powinna zostać złoŜona informacja za styczeń. Następnie
poinformowała, Ŝe naleŜna dotacja za styczeń jest wypłacana w lutym. Grudzień jest jedynym
wyjątkiem gdzie dotacja za miesiąc grudzień jest traktowa jako zaliczka. W całym roku jest
wypłacanych 12 rat, dlatego, Ŝe w grudniu są wypłacane dwie.
Radna Urszula Ciupak stwierdziła, Ŝe nie do końca rozumie, poniewaŜ jest mowa o tym, iŜ
dotacja wypłacana jest w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia kaŜdego miesiąca styczeń jest równieŜ jakiś tam miesiącem, w związku z tym w styczniu równieŜ powinna
zostać wypłacona dotacja. Tak wynika z uchwały.
Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji Agnieszka Budych poprosiła, aby do końca przeczytać
treść § 4 ust. 2.
Radny Sławomir Zawada zwrócił uwagę, Ŝe ten paragraf, o którym mówimy trzeba czytać
do końca. Wypłaty powinny być realizowane w 12 częściach do ostatniego dnia kaŜdego
miesiąca, poniewaŜ one nie są rozliczeniem tylko wypłacane są w kaŜdym miesiącu i mają
charakter zaliczkowy. Zaliczkujemy dotację na podstawie danych, które zostały złoŜone
a rozliczamy to później. JeŜeli chodzi o styczeń, to ta dotacja równieŜ powinna trafić do
szkoły. Uchwała mówi wyraźnie "wypłacona w kaŜdym miesiącu część dotacji ma charakter
zaliczkowy". Nie moŜemy wymagać od Pani Dyrektor 10 stycznia stanu uczniów na 31
stycznia, bo jest to niemoŜliwe, stąd w uchwale znalazł się zapis, Ŝe jest to zaliczkowa
wypłata, a rozliczenie tej zaliczki następuje po otrzymaniu danych juŜ na dzień 31 stycznia.
Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji Agnieszka Budych zauwaŜyła, Ŝe otrzymywana dotacja
nie jest jedynym źródłem finansowania działalności gospodarczej prowadzonej przez szkołę
niepubliczną. Szkoła niepubliczna ma tylko uprawnienia szkoły publicznej i otrzymuje od nas
tylko częściowe środki, my nie pokrywamy w pełni kosztów ponoszonych przez szkoły
niepubliczne, tak samo umów, które są zawarte z nauczycielami, poniewaŜ nauczyciele nie są
zatrudnieni w oparciu o Kartę Nauczyciela. Dla nas wiąŜącym jest §4 ust. 2 tej uchwały,
a zaliczkowo wypłacana jest dotacja za grudzień.
Starosta Artur Bieliński zaproponował rozwaŜenie zmiany budzących kontrowersje zapisów
uchwały i ich doprecyzowanie w taki sposób, by nie budziły Ŝadnych wątpliwości. Następnie
zadeklarował, Ŝe Zarząd Powiatu przedstawi w tej kwestii stosowną propozycję.
Radny Sławomir Zawada zauwaŜył, Ŝe zapis jest dość precyzyjny tylko nie wiadomo skąd ta
bardzo niekorzystna dla szkoły interpretacja. Zacytował w całości: "Dotacje przekazywane są
w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia kaŜdego miesiąca na rachunek bankowy
podmiotu dotowanego. Wypłacana w kaŜdym miesiącu dotacja ma charakter zaliczkowy.
Część dotacji na kaŜdy kolejny miesiąc ustalana jest na podstawie informacji miesięcznej
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o faktycznej liczbie uczniów składanej przez osobę prowadzącą podmiot dotowany, o którym
mowa w §2 uchwały do Starosty Zgorzeleckiego." Nic nie stoi na przeszkodzie, aby na
podstawie złoŜonej informacji za poprzedni miesiąc ustalić za miesiąc styczeń dotację
w wypłaconej formie zaliczkowej a rozliczyć ją juŜ prawidłowo w kolejnym miesiącu. Takie
rozwiązanie stosowane jest w wielu modelach finansowania.
Radna Urszula Ciupak zaproponowała, Ŝe tym problem zajmie się Komisja Oświaty.
Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Tureniec zwrócił uwagę, Ŝe naleŜy tak sprecyzować
zapis, Ŝeby nie budził Ŝadnych wątpliwości. Poparł propozycję Przewodniczącej Komisji
Oświaty Urszuli Ciupak zajęcia się tym tematem na posiedzeniu komisji.
Radny Krzysztof Mazurek zapytał ile mamy takich dotowanych niepublicznych szkół.
Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji Agnieszka Budych wyjaśniła, Ŝe szkół jest więcej,
natomiast podmiotów 5 lub 6.
Radny Krzysztof Mazurek poprosił o wyjaśnienie czy inne podmioty teŜ miały ten sam
problem z wypłatą dotacji.
Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji Agnieszka Budych poinformowała, Ŝe tylko ten jeden
podmiot zgłosił ten problem.
Radny Krzysztof Mazurek poprosił o udzielenie informacji ile mniej więcej wynosi taka
zaliczka procentowo.
Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji Agnieszka Budych wyjaśniła, Ŝe aby ustalić wysokość
dotacji na dany miesiąc musimy znać liczbę uczniów.
Radny Sławomir Zawada zgłosił wniosek o przygotowanie na następne posiedzenie Komisji
Oświaty informacji nt. liczby podmiotów uprawnionych do dotowania, od czasu
obowiązywania uchwały, daty wpływów z poszczególnych instytucji rozliczenia jak równieŜ
daty wypłat dotacji. Na tej podstawie komisja przeanalizuje czy te działania były wymierzone
rzeczywiście przeciwko tej szkole. Po dokonanej analizie i wyciągnięciu wniosków będzie
moŜna ewentualnie zmienić zapisy uchwały.
Starosta Artur Bieliński poinformował, Ŝe taka sytuacja zdarzyła się po raz pierwszy i tylko
jeden podmiot zgłosił zastrzeŜenia. W relacji z innymi podmiotami nie ma takich problemów.
Pieniądze są wypłacane niezwłocznie po dokonanej weryfikacji przedłoŜonych dokumentów.
Radna Małgorzata Wiśniewska stwierdziła, Ŝe warto jest pochylić się nad wnioskiem tej
szkoły, poniewaŜ ta dotacja jest wypłacana w formie zaliczek, na podstawie ilości osób
uczących się w tej szkole. Zdaniem radnej nic nie stoi na przeszkodzie, Ŝeby te pieniądze były
wypłacane zaliczkowo a nie tylko na podstawie jakiś konkretnych informacji.
Wicestarosta Andrzej Tyc stwierdził, Ŝe ilość głosów jest juŜ na tyle spora, Ŝe wszelkie
wątpliwości, które mogły się zrodzić zostały zgłoszone, natomiast dzisiaj nie da się
wszystkiego wyjaśnić, dlatego przychylił się do wniosku Przewodniczącej Komisji Oświaty,
popartego deklaracją Starosty, aby na Komisji Oświaty wyjaśnić wszystkie związane z tym
wątpliwości i deklaracja Starosty, Ŝeby dopracować tak zapisy uchwały, by nie było
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najmniejszych wątpliwości. Następnie podkreślił, Ŝe jest zdziwiony tonem tego pisma, które
zostało do niego skierowane i nie chciałby, aby takie dość niefrasobliwie napisane pismo stało
się jakimkolwiek zaczynem do wątpliwości czy rozbieŜności pomiędzy radnymi, dlatego
złoŜył formalny wniosek o zamknięcie dyskusji.
Radna Małgorzata Wiśniewska zapytała czy w zeszłym roku teŜ był ten problem i jak to
wyglądało jeśli chodzi o tę placówkę oświatową.
Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji Agnieszka Budych poinformowała, Ŝe uchwała
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji weszła w Ŝycia pod koniec marca 2014 r.
Wobec braku innych uwag Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Tureniec poddał pod
głosowanie wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.
W obecności 13 radnych, w głosowaniu: /za-12, przeciw-0, wstrzymujących się-1/ - Rada
Powiatu przyjęła powyŜszy wniosek.
Ad. 9.
Sprawy organizacyjne.
Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Tureniec poinformował, Ŝe radny Jerzy Stachyra złoŜył
rezygnację z mandatu radnego Rady Powiatu Zgorzeleckiego.
/Rezygnacja radnego stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/.
Ad. 10.
Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Tureniec
o godz. 1405 zamknął obrady V sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego.
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Przewodniczył:
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