Protokół II / 10
Rady Powiatu Krośnieńskiego IV kadencji,
w dniu 22 grudnia 2010 roku
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim
Obrady II sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego IV kadencji otworzył Przewodniczący Rady
Powiatu Jacek Kurzępa. Prowadzący obrady poinformował, że na podstawie listy obecności
w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może
obradować i podejmować prawomocne decyzje (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego protokołu).
Następnie Przewodniczący J. Kurzępa poinformował, że na wniosek Zarządu Powiatu
Krośnieńskiego zostanie zmieniony porządek obrad poprzez dodanie dwóch punktów.
Punktu 3 w brzmieniu: „3. Podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego”,
punktu 8 w brzmieniu: „8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
radnego powiatu Andrzeja Chinalskiego”, punktu 17 w brzmieniu „17. Podjęcie uchwały w
sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania w zakresie rekultywacji terenu
zdegradowanego przez wysyp śmieci w miejscowości Lubiatów Gmina Dąbie”.
K. Barczuk złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad poprzez dodanie punktu 18 w
brzmieniu: „18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia
Staroście Krośnieńskiemu”.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad poprzez dodanie
punktu 3. - „3. Podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego”.
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad
poprzez dodanie punktu 8. - „8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia
mandatu radnego powiatu Andrzeja Chinalskiego”.
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad
poprzez dodanie punktu 17. - „17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej na realizację zadania w zakresie rekultywacji terenu zdegradowanego przez
wysyp śmieci w miejscowości Lubiatów Gmina Dąbie”.
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad
poprzez dodanie punktu 18. - „18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego
wynagrodzenia Staroście Krośnieńskiemu”.
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Następnie poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad.
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego.
Złożenie ślubowania przez radnych.
Interpelacje i zapytania radnych.

1

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
Krośnieńskiego
a) zgłaszanie kandydatów,
b) wybór komisji skrutacyjnej,
c) przeprowadzenie głosowania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego powiatu Marka
Babula.
8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego powiatu
Andrzeja Chinalskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia imiennego składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia imiennego składu osobowego Komisji Planu
i Budżetu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia imiennego składu osobowego Komisji Zdrowia
i Spraw Socjalnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia imiennego składu osobowego Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu i Turystyki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia imiennego składu osobowego Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Promocji Powiatu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej w 2010 roku, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie powiatu na rok 2010.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów
gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu
sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania w
zakresie rekultywacji terenu zdegradowanego przez wysyp śmieci w miejscowości
Lubiatów Gmina Dąbie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Staroście
Krośnieńskiemu.
19. Informacja w zakresie przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.
20. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
21. Wnioski i oświadczenia radnych.
22. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
23. Sprawy różne.
24. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady.
25. Zamknięcie obrad.
W wyniku głosowania zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad.3
Podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego.
Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kurzępa przedstawił projekt uchwały w sprawie
obsadzenia mandatu radnego.
Przewodniczący Rady Powiatu J. Kurzępa poddał pod głosowanie przedstawiony projekt
uchwały.
W wyniku głosowania przedmiotowa uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.4
Przewodniczący poinformował, że stosownie do postanowień art. 20 ust.1 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym radny przed objęciem mandatu składa
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ślubowanie. Wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają pełną treść ślubowania
(dopuszczalne jest przeczytanie treści roty z kartki).
Następnie poprosił Pana Lecha Borkowskiego o złożenie ślubowania.
L. Borkowski złożył ślubowanie: – „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”
Ad.5
Interpelacje i zapytania radnych.
K. Barczuk złożył interpelację dotyczącą konieczności przystąpienia do planu remontu drogi
przebiegającej przez miejscowość Marcinowice. W ubiegłym miesiącu miał miejsce wypadek
na moście w Krośnie Odrzańskim. W takim momencie powstaje korek i miasto jest całkowicie
zablokowane. Radny zwrócił uwagę, że Marcinowice to jedyny szlak komunikacyjny, który
udrożni przejazd.
W. Rogowski w nawiązaniu do interpelacji radnej miejskiej Pani Haliny Wojnicz złożył
interpelację w sprawie przeprowadzenia remontu ulicy Legnickiej w Gubinie oraz budowę
chodnika na ulicy Batalionów Chłopskich w Gubinie.
D. Anioł złożyła interpelację w sprawie sprzedaży pałacu w Brzeźnicy. Zapytała kto poniesie
odpowiedzialność za zniszczenia jakie dokonały się w pałacu oraz na jakim etapie jest
sprzedaż przedmiotowej nieruchomości?
Kolejna interpelacja dotyczyła zamontowanie spowalniaczy drogowych w miejscowości
Zagór Stary, na odcinku od strony Dychowa.
Zwróciła się z prośbą do Starosty o udzielenie informacji dotyczących funkcjonowania
oświaty w powiecie. Podkreśliła, że otrzymała projekt budżetu na rok przyszły, jednak w
załączonej opisówce nie ma informacji które ją interesują, a są to m.in.: ilości uczniów w
poszczególnych szkołach, stan zakwaterowania w internacie, jaka jest ilość dzieci w
Powiatowym Domu Dziecka, ilość pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie
itp. Radna złożyła interpelację na piśmie.
D. Oleszek poruszył sprawę drogi na odcinku Wełnice – Gubin. Podkreślił, że jest to duża
popegeerowska wieś, z której utrudniony jest dojazd, choćby do lekarza. Zwrócił uwagę, że
zarówno młodzież jak i dorośli muszą dojechać do szkoły, do pracy do Gubina. Przez ostatni
20-30 lat nic nie zrobiono aby poprawić stan nawierzchni tej drogi.
L. Kiertyczak zwrócił uwagę, że w ostatnich miesiącach Starostwo było kontrolowano przez
Najwyższą Izbę Kontroli. Zapytał, jakie są wyniki kontroli?
Ad.6
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego.
W. Banach zapoznał radnych z zasadami głosowania obowiązującymi przy wyborze
Przewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego. Podkreślił, że procedura nie jest
unormowana prawnie, dlatego radni winni przyjąć ją w głosowaniu.
1. Rada Powiatu Krośnieńskiego wybiera ze swojego grona Wiceprzewodniczącego rady
spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu tajnym.
2. Głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna w liczbie 3 osób wybrana spośród
radnych.
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3. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje radnym oraz grupie radnych.
4. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania, na których widnieje treść: „Karta
do głosowania w wyborach na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego”
oraz pytanie „Czy jesteś za wyborem na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
Krośnieńskiego radnego Pana/i .............”. Obok nazwiska z prawej strony znajdują się
dwie kratki: jedna nad wyrazem TAK, druga nad wyrazem NIE.
5. Karty do głosowania sporządza Komisja Skrutacyjna po ustaleniu przez Radę nazwiska
radnego, który kandyduje na stanowisko wiceprzewodniczącego rady, i rozdaje je
radnym.
6. Karty opatrzone są pieczęcią: Rada Powiatu Krośnieńskiego, 66-600 Krosno Odrzańskie,
ul. Piastów 10B, tel. 068 383 02 18, fax. 383 02 36.
7. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku „X” w kratce nad wyrazem TAK,
opowiadając się w ten sposób za wyborem.
8. Postawienie znaku „X” w kratce nad wyrazem NIE oznacza głosowanie przeciwko
wyborowi tego kandydata.
9. Jeżeli radny na karcie postawi znak „X” jednocześnie nad wyrazem TAK jak i w kratce
nad wyrazem NIE jego głos uważa się za nieważny.
10. Jeżeli radny na karcie do głosowania nie postawi znaku „X” w kratce ani nad wyrazem
TAK ani nad wyrazem NIE jego głos uważa się za ważny bez dokonania wyboru.
11. Głosowanie odbywa się poprzez wywołanie przez członka Komisji Skrutacyjnej wg listy
obecności nazwiska radnego, który podchodzi do urny i w obecności Komisji Skrutacyjnej
wrzuca do niej kartę do głosowania.
12. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Powiatu następuje bezwzględną większością
głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
13. Za wybranego uważa się kandydata, jeżeli w głosowaniu uzyskał taką ilość głosów,
których liczba przewyższa połowę liczby radnych obecnych na sesji, biorących udział w
głosowaniu, którzy oddali ważny głos (znaków „X” w kratce z wyrazem TAK, z
zastrzeżeniem pkt. 14).
14. Głosowanie jest ważne tylko wówczas, gdy wzięło w nim udział co najmniej 9 radnych (tj.
ilość ustalona zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym).
15. Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania i
sporządza protokół.
16. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji Skrutacyjnej.
17. Wyniki wyborów ogłasza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.
18. Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie uchwałę stwierdzającą wybór
Wiceprzewodniczącego.
J. Kurzępa zapytał, czy radni akceptują przedstawione zasady głosowania. Poprosił o
zaakceptowanie zasad w drodze głosowania.
W
wyniku
głosowania
zasady
głosowania
obowiązujące
przy
wyborze
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego, zostały przyjęte jednogłośnie.
J. Kurzępa poprosił Wysoką Radę o zgłaszanie
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego.

kandydatów

na

stanowisko

j. Hoffmann zgłosił K. Barczuka na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
J. Kurzępa zapytał, czy kandydat wyraża zgodę na kandydowanie.
K. Barczuk wyraził zgodę na kandydowanie.
J. Kurzępa poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów.
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W wyniku głosowania lista została zamknięta.
Następnie J. Kurzępa poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.
J. Hoffmann zgłosił G. Świtalskiego i J. Czerepko do składu Komisji Skrutacyjnej
J. Kurzępa zapytał, czy radny G. Świtalski wyraża zgodę na udział w pracach Komisji
Skrutacyjnej.
G. Świtalski wyraził zgodę.
J. Kurzępa zapytał, czy radny J. Czerepko wyraża zgodę na udział w pracach Komisji
Skrutacyjnej.
J. Czerepko wyraził zgodę.
J. Hoffmann zgłosił S. Bartczaka do składu Komisji Skrutacyjnej
J. Kurzępa zapytał, czy radny S. Bartczak wyraża zgodę na udział w pracach Komisji
Skrutacyjnej.
S. Bartczak wyraził zgodę.
W wyniku głosowania skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty jednogłośnie.
J. Kurzępa poprosił członków Komisji Skrutacyjnej o przystąpienie do pracy i przygotowanie
kart do głosowania, następnie zarządził 10 minutową przerwę.
Podczas posiedzenia Komisja Skrutacyjna wybrała ze swojego grana Przewodniczącego,
którym został radny Grzegorz Świtalski. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej G. Świtalski
rozdał karty do głosowania. Zapytał, czy wszyscy radni otrzymali karty do głosowania?
Następnie poprosił o przystąpienie do głosowania. Po wywołaniu przez Komisję Skrutacyjną
radni wrzucali karty do urny.
Przeprowadzono głosowanie.
J. Kurzępa zarządził 10 minutowa przerwę.
Po przerwie J. Kurzępa poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie
wyników.
G. Świtalski odczytał Protokół Komisji Skrutacyjnej z obliczenia głosów oddanych w
głosowaniu w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego. Protokół
Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Kandydat radny
KAZIMIERZ BARCZUK uzyskał wymaganą większość głosów – 11 głosów za” przy 4
głosach „przeciw”. Wobec następującego wyniku głosowania stwierdził, że Rada Powiatu
Krośnieńskiego dokonała wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.
J.
Kurzępa
wobec
powyższego
odczytał
uchwałę
stwierdzającą
wybór
Wiceprzewodniczącego Rady Krośnieńskiego. Podkreślił, że ze względów formalnych
niezbędne jest przegłosowanie uchwały stwierdzającej wybór radnego KAZIMIERZA
BARCZUKA na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego.
J. Kurzępa poddał przedmiotową uchwałę pod głosowanie.
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W wyniku głosowania przedmiotowa uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Ad.7
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego powiatu Marka
Babula.
Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kurzępa przedstawił projekt uchwały w sprawie
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego powiatu Marka Babula.
Przewodniczący Rady Powiatu J. Kurzępa poddał pod głosowanie przedstawiony projekt
uchwały.
W wyniku głosowania przedmiotowa uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.8
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego powiatu Andrzeja
Chinalskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kurzępa przedstawił projekt uchwały w sprawie
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego powiatu Andrzeja Chinalskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu J. Kurzępa poddał pod głosowanie przedstawiony projekt
uchwały.
W wyniku głosowania przedmiotowa uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.9
Podjęcie uchwały w sprawie określenia imiennego składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
W. Rogowski zgłosił na członków Komisji Rewizyjnej radnych L. Kiertyczaka i R.
Pawłowskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy radny L. Kiertyczak wyraża zgodę.
L. Kiertyczak wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy radny R. Pawłowski wyraża zgodę.
R. Pawłowski wyraził zgodę
Starosta J. Hoffmann zaproponował radnego M. Naglika na stanowisko Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy radny M. Naglik wyraża zgodę.
M. Naglik wyraził zgodę.
Starosta J. Hoffmann zaproponował radnego
Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

J.

Kowalskiego

na

stanowisko

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy radny J. Kowalski wyraża zgodę.
J. Kowalski wyraził zgodę
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J. Kurzępa zapytał czy są inni kandydaci na Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego
Komisji Rewizyjnej ?
Nie zgłoszono kandydatur.
Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia imiennego
składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady Powiatu J. Kurzępa poddał pod głosowanie przedstawiony projekt
uchwały.
W wyniku głosowania przedmiotowa uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.10
Podjęcie uchwały w sprawie określenia imiennego składu osobowego Komisji Planu
i Budżetu.
Przewodniczący Rady Powiatu J. Kurzępa przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia
imiennego składu osobowego Komisji Planu i Budżetu.
Przewodniczący Rady Powiatu J. Kurzępa poddał pod głosowanie przedstawiony projekt
uchwały.
W wyniku głosowania przedmiotowa uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.11
Podjęcie uchwały w sprawie określenia imiennego składu osobowego Komisji Zdrowia
i Spraw Socjalnych.
Przewodniczący Rady Powiatu J. Kurzępa przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia
imiennego składu osobowego Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych.
Przewodniczący Rady Powiatu J. Kurzępa poddał pod głosowanie przedstawiony projekt
uchwały.
W wyniku głosowania przedmiotowa uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.12
Podjęcie uchwały w sprawie określenia imiennego składu osobowego Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu i Turystyki.
Przewodniczący Rady Powiatu J. Kurzępa przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia
imiennego składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
Przewodniczący Rady Powiatu J. Kurzępa poddał pod głosowanie przedstawiony projekt
uchwały.
W wyniku głosowania przedmiotowa uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.13
Podjęcie uchwały w sprawie określenia imiennego składu osobowego Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Promocji Powiatu.
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Przewodniczący Rady Powiatu J. Kurzępa przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia
imiennego składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu J. Kurzępa poddał pod głosowanie przedstawiony projekt
uchwały.
W wyniku głosowania przedmiotowa uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.14
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej w 2010 roku, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim Zofia Mielcarek
przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej w 2010 roku, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Przewodniczący Rady Powiatu J. Kurzępa poddał pod głosowanie przedstawiony projekt
uchwały.
W wyniku głosowania przedmiotowa uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.15
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie powiatu na rok 2010.
Skarbnik Powiatu Ewa Obara przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w
budżecie powiatu na rok 2010.
Przewodniczący Rady Powiatu J. Kurzępa poddał pod głosowanie przedstawiony projekt
uchwały.
W wyniku głosowania przedmiotowa uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.16
Podjęcie uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów
gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu
sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów.
Skarbnik Powiatu Ewa Obara przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia jednostek
budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich
przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych
rachunków dochodów.
Przewodniczący Rady Powiatu J. Kurzępa poddał pod głosowanie przedstawiony projekt
uchwały.
W wyniku głosowania przedmiotowa uchwała została podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący ogłosił 15 minut przerwy.
Ad.17
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania w zakresie
rekultywacji terenu zdegradowanego przez wysyp śmieci w miejscowości Lubiatów Gmina
Dąbie.
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Skarbnik Powiatu Ewa Obara przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej na realizację zadania w zakresie rekultywacji terenu zdegradowanego przez
wysyp śmieci w miejscowości Lubiatów Gmina Dąbie.
Przewodniczący Rady Powiatu J. Kurzępa poddał pod głosowanie przedstawiony projekt
uchwały.
W wyniku głosowania przedmiotowa uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.18
Podjęcie uchwały
Krośnieńskiemu.

w

sprawie

ustalenia

miesięcznego

wynagrodzenia

Staroście

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Barczuk zgłosił projekt uchwały w sprawie
ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Staroście Krośnieńskiemu. Podkreślił rzetelną pracę,
doświadczenie samorządowca. Podkreślił, że jest to jedyna propozycja na cztery lata.
K. Barczuk odczytał projektu uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia
Staroście Krośnieńskiemu.
L. Kiertyczak podkreślił, że podniesie rękę za przyjęciem takiej uchwały. Podkreślił, że
pełniąc podczas swojej kariery zawodowej różne funkcje zawsze podejmował procedurę
podwyżek od podwyżek dla podległych pracowników. Zapytał, czy Starosta jest już po
rozmowach z pracownikami, z dyrektorami jednostek, z naczelnikami. Czy zatwierdzone
zostały podwyżki dla pracowników na rok przyszły?
D. Anioł zapytała, jaka jest różnica miedzy obecnym wynagrodzeniem a obecnie
zaproponowanym?
K. Barczuk wyjaśnił, że jest to 1770 złotych.
D. Anioł zapytała, czy Starosta zgadza się na to by podwyżka wynagrodzenia odbywała się
raz na cztery lata?
J. Hoffmann podkreślił, że nie chciałby się wypowiadać na temat własnego wynagrodzenia.
Jednocześnie poparł propozycję regulacji wynagrodzenia raz na cztery lata.
Odpowiadając na interpelację radnego L. Kiertyczaka podkreślił, że w projekcie budżetu na
2011 nie ma uwzględnionych środków na wzrost wynagrodzeń dla pracowników. Ostatnia
regulacja wynagrodzeń odbyła się w miesiącu lipcu i wynosiła 200 zł brutto na pracownika.
Przedłożony projekt budżetu jest zrównoważony i konstruując go nie wprowadzono wielu
należności z roku 2010, które zapewne powiat otrzyma w roku 2011, a są to m.in.: dochody z
tytułu sprzedaży pałacu w Brzeźnicy, dochody z tytułu sprzedaży przejścia granicznego w
Gubinku. Jeśli to sprzedamy będziemy mogli pomyśleć o wzroście wynagrodzeń dla
pracowników.
L. Kiertyczak odpowiadając na argumentację przedstawioną przez Wiceprzewodniczącego
Rady K. Barczuka podkreślił, że zgadza się z opinią, że Starosta ma doświadczenie
samorządowe. Podkreślił jednocześnie, że nie zgadza się z opinią, że Starosta pozyskał
środki unijne. Starosta pozyskał ludzi do pracy, a to oni pozyskali środki unijne dla Powiatu.
Zapytał, dlaczego nie starcza środków finansowych na regulację płac dla pracowników?
Ambicją dla dobrego szefa jest to, aby dbać o swoich pracowników. Z tego wynika, że
Starosta nie jest dobrym szefem, bo nie dba o pracowników.
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G. Świtalski podkreślił, że w miesiącu lipcu br. pracownicy otrzymali podwyżki. Odnosząc się
do regulacji wynagrodzenia dla Starosty podkreślił, że takie są wymogi, rozpoczyna się nowa
kadencja i należy podjąć uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty.
K. Barczuk podkreślił, że nikt nie zapomniał o pracownikach. Pracownicy na bieżąco
otrzymują wynagrodzenie. Decyzję co do pracowników można podjąć później, kiedy będzie
taka możliwość finansowa. Zasada jest taka, że my musimy ustalić taka pensję dla starosty,
bo takie są przepisy.
L. Kiertyczak zapytał, czy pracownicy pracowali kiedykolwiek za darmo?
J. Hoffmann podziękował radnemu L. Kiertyczakowi za ocenę złego pracodawcy. Podkreślił,
że jeśli radnych chce poznać prawdziwą opinię, to powinien porozmawiać z pracownikami.
Zwrócił uwagę, że wynagrodzenie niektórych pracowników w poprzedniej kadencji wzrosło
nawet o 40%.
L. Kiertyczak podkreślił, że wycofuje się z tego co powiedział.
J. Kurzępa podziękował za wrażliwość w stosunku do pracowników, gdyż jest to bardzo
ważna kwestia. Podkreślił, że miedzy sesjami spotykał się z pracownikami, z naczelnikami
Starostwa. Poczucia wstrętu do Starosty nie ma, wręcz przeciwnie. Wynagrodzenie to
bardzo wrażliwa kwestia.
Przewodniczący Rady Powiatu J. Kurzępa poddał pod głosowanie przedstawiony projekt
uchwały.
W wyniku głosowania przedmiotowa uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.19
Informacja w zakresie przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.
Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego Jacek Kurzępa przedstawił informację
dotyczącą przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych. Szczegółową informację
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.20
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
Starosta J. Hoffmann poinformował, że sprawozdanie zostało przesłane wraz z materiałami
na dzisiejsza sesję. W dniu dzisiejszym dobywa się drugie posiedzenie Zarządu Powiatu.
Ad.21
Wnioski i oświadczenia radnych.
Nie zgłoszono wniosków i oświadczeń.
Ad. 22
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Starosta odpowiadając na interpelację złożoną przez radnego K. Barczuka poinformował, że
zostanie przygotowane pismo do Burmistrza Miasta Krosno Odrzańskie w sprawie remontu
przedmiotowego odcinka drogi.
Odnosząc się do interpelacji radnego W. Rogowskiego przypomniał, że Powiat
wyremontował po jednej stroni chodnik przy ulicy Batalionów Chłopskich w Gubinie. Zarząd
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Powiatu przyjmuje plan rzeczowo-finansowy i oba zadania są wpisane do kalendarza zadań
realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych. W chwili obecnej nie można jednak podać
dokładnej daty rozpoczęcia inwestycji. Nie wiemy również, jakie środki finansowe poniesie
Powiat w związku z zimowym utrzymaniem dróg, a tak kwestia ma również zasadnicze
znaczenie.
Odpowiadając na interpelację radnej D. Anioł, Starosta podkreślił, że zapadł wyrok pierwszej
instancji w sprawie Pałacu w Brzeźnicy, który jest korzystny dla Powiatu. Osoby które nabyły
pałac wniosły odwołanie i 29 grudnia br. odbędzie się rozprawa. Malowidła są na bieżąco
kontrolowane, w mijającym roku nastąpiło oderwanie od stropu części malowidła jednak jest
ono zabezpieczone w pałacu. Przeprowadzona była również kontrola Konserwatora
Zabytków w wyniku której przeprowadzono odgrzybianie.
W kwestii zamontowania spowalniaczy w miejscowości Zagór Stary odpowiedź zostanie
przygotowana na piśmie. Na piśmie zostanie również przygotowana odpowiedź w zakresie
środków finansowych przeznaczonych na oświatę w powiecie.
Starosta odnosząc się do interpelacji radnego D. Oleszka w sprawie remontu odcinka drogi
Wełmice-Gubin podkreślił, że Zarząd Powiatu rozpocznie procedurę związaną z
wytyczeniem drogi i opracowanie dokumentacji. Wyraził również nadzieję na współpracę w
tej kwestii z Wójtem Bobrowic i Gminy Gubin.
W odpowiedzi na interpelację radnego L. Kiertyczaka Starosta poinformował, że ostatnia
kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli odbyła się w miesiącu listopadzie i
dotyczyła gospodarowania nieruchomościami na przejściu w Sękowicach. Protokół jest
dostępny.
Ad. 23
Sprawy różne.
J. Kowalski zwrócił uwagę, że sesje zwoływane są zazwyczaj w środę. Podkreślił, że w tym
dniu pracuje na karetce specjalistycznej i musiałbym zamknąć tą działalność. Zaproponował
zmianę terminu posiedzeń Rady Powiatu, np. na czwartek.
L. Kiertyczak zaproponował ustalenie terminu na niedzielę.
J. Kurzępa podkreślił, że sprawa ta zostanie rozpatrzona w najbliższym czasie.
K. Barczuk zaproponował, aby tak jak w latach ubiegłych każdy radny dobrowolnie z diety
przeznaczył kwotę 50 zł miesięcznie dla dzieci z Powiatowego Domu Dziecka w Gubinie.
Środki te zostaną przeznaczone na organizację letnich ferii. Podkreślił, że Pani Wicestarosta
oraz Pan Starosta również z pensji będą przekazywali po 50 złotych.
G. Kolanowska w imieniu dzieci podziękowała za dotychczasowe składki. Dzieci były w tym
roku na wakacjach, dla niektórych to były pierwsze wakacje w życiu.
J. Kurzępa podkreślił, że taka propozycja jest warta przyjęcia. To co jest dobre trzeba
kontynuować, gdyż „Lepsze jest wrogiem dobrego”.
D. Anioł podkreśliła, że jest nową radną. Na sesję zapraszani są goście, których radni nie
znają. Poprosiła Starostę, aby na kolejnej sesji przedstawił poszczególnych gości radnym.
J. Kurzępa również przyznał, że sam nie zna wszystkich zaproszonych gości i zapewnił, że
na pewno na kolejnym posiedzeniu radni zapoznają się z przedstawicielami poszczególnych
jednostek.
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L. Kiertyczak zwrócił się do Przewodniczącego Komisji rewizyjnej o jak najszybsze zwołanie
pierwszego posiedzenia. Podkreślił, że Rada Powiatu musi zatwierdzić plan kontroli a on
jako radnych chciałby zgłosić kilka propozycji.
Ad. 24
Przyjęcie protokołu z I sesji Rady.
Przewodniczący poddał pod głosowanie Protokół Nr I/10 z sesji Rady Powiatu
Krośnieńskiego z dnia 30 listopada 2010 roku.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad.25
Zamknięcie obrad.
Głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu, który stwierdził, że porządek obrad został
wyczerpany, po czym zamknął II sesję.
Obrady II sesji IV kadencji Rady Powiatu Krośnieńskiego zakończono o godz.13.15.

Protokołował

Przemysław Balcerzak

Przewodniczący
Rady Powiatu Krośnieńskiego

Jacek Kurzępa
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