Protokół III / 11
Rady Powiatu Krośnieńskiego IV kadencji,
w dniu 27 stycznia 2011 roku
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim
Obrady III 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).
Od godz. 11.10 w obradach uczestniczył radny G. Świtalski (16/17).
L. Kiertyczak zapytał, dlaczego wykreśla się z porządku obrad dwie uchwały dotyczące
składów osobowych dwóch komisji merytorycznych? Jednocześnie zapytał, dlaczego nie
będzie na obecnej sesji przyjmowana uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego
Komisji rewizyjnej?
J. Kurzępa wyjaśnił, że na dzisiejszej sesji obsadzamy dwa mandaty i nowi radni wyrazili
akces uczestniczenia w pracach komisji. Odnosząc się do zapytania dotyczącego Komisji
Rewizyjnej podkreślił, że procedując opieramy się na przepisach prawa, w tym przypadku na
podstawie statutu, który określa 4 osobowy skład Komisji Rewizyjnej.
K. Barczuk podkreślił, że obecnie nie ma kompletu radnych, na kolejnej sesji przyjmiemy
ślubowanie od nowego radnego i wtedy będzie można uzupełnić skład osobowy Komisji
rewizyjnej.
L. Kiertyczak zapytał, czy na poprzedniej sesji był komplet radnych?
J. Kurzępa przyznał, że na poprzedniej sesji również nie było pełnego składu a były
podejmowane uchwały w sprawie składów osobowych komisji.
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że na wniosek Zarządu Powiatu proponuje
zmianę porządku obrad:
Pierwsza zmiana dotyczy dodania punktu 7 w brzmieniu „7. Podjęcie uchwały w sprawie
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego powiatu Macieja Naglika”.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o dodanie do porządku obrad punktu 7.
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Druga zmiana dotyczy wykreślenia z porządku obrad punktu 9 w brzmieniu: „9. Podjęcie
uchwały zmieniającej zmieniająca uchwałę Nr II/ 15 /2010 Rady Powiatu Krośnieńskiego z
dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie określenia imiennego składu osobowego Komisji
Zdrowia i Spraw Socjalnych”.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu 9.
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Trzecia zmiana dotyczy wykreślenia z porządku obrad punktu 10 w brzmieniu: „10. Podjęcie
uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/16/2010 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia
22 grudnia 2010 roku w sprawie określenia imiennego składu osobowego Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu i Turystyki”.
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Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu 10.
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Czwarta zmiana dotyczy dodania punktu 12 w brzmieniu: „12. Podjęcie uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2011-2021”
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o dodanie do porządku obrad punktu 12.
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Piąta zmiana porządku obrad dotyczy wykreślenia punktu 15 w brzmieniu: „15. Podjęcie
uchwały w sprawie uchwalenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Krośnieńskiego na rok 2011”
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu 15.
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty większością 15 głosów „za” przy 1
„wstrzymującym”.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego.
Podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego.
Złożenie ślubowania przez radnych.
Interpelacje i zapytania radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego powiatu Macieja
Naglika.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/14/2010 Rady Powiatu Krośnieńskiego z
dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie określenia imiennego składu osobowego Komisji
Planu i Budżetu.
9. Informacja z realizacji zadań statutowych powiatu w III kadencji oraz planowanych na IV
kadencję.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego
na lata 2011-2021.
11. Uchwalenie budżetu Powiatu Krośnieńskiego na rok 2011:
a. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c. przedstawienie opinii Komisji Rady,
d. przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie uwag zawartych w
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinii Komisji Rady,
e. dyskusja nad wniesionym projektem i ewentualnie zgłoszonymi poprawkami,
f. głosowanie nad uchwałą budżetową.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu
Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2011 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu
Krośnieńskiego na rok 2011.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Krośnieńskiego na
rok 2011.
15. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2010.
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16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/26/2006 Rady Powiatu Krośnieńskiego z
dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu do prac
w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi Powiatu na kolejne wynajęcie
tego samego lokalu mieszkalnego, na okres 3 lat, na rzecz Gminy Dąbie, znajdującego
się w budynku mieszkalnym w Brzeźnicy przy ul. Klonowej 1 gmina Dąbie, stanowiącego
własność Powiatu Krośnieńskiego
18. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego.
19. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
20. Wnioski i oświadczenia radnych.
21. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
22. Sprawy różne.
23. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady.
24. 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
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.5
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
ślubowanie. Wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają pełną treść ślubowania
(dopuszczalne jest przeczytanie treści roty z kartki).
Następnie poprosił Pana Mirosława Glaza o złożenie ślubowania.
M. Glaz 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”
Przewodniczący poprosił Pana Edmunda Galackiego o złożenie ślubowania.
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E. Galacki 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.6
Interpelacje i zapytania radnych.
R. Pawłowski złożył interpelację dotyczącą pierwszych sesji oraz uchwały w sprawie
wygaśnięcia mandatu Macieja Naglika. Zapytał, czy w związku ze złamaniem prawa w
zakresie ustawy o służbie cywilnej, Pan Maciej Naglik był radnym? Czy przyjęcie mandatu
radnego odbyło się zgodne z prawem, czy podjęte do tej pory uchwały są prawomocne?
M. Glaz złożył interpelację dotyczącą złego stanu drogi w Krośnie Odrzańskim – ulica
Piastów oraz Armii Czerwonej. Drogi są w katastrofalnym stanie, na całym odcinku są
bardzo duże dziury. Zaznaczył, że jeśli jest to zadanie gminne, to należy zwrócić się do
Burmistrza o poprawę istniejącej sytuacji.
Kolejna interpelacja radnego Glaza dotyczyła stanu technicznego drogi z Krosna
Odrzańskiego do Wężysk w okresie zimowym. Podkreślił, że odcinek Ken był w bardzo złym
stanie, droga była miejscami nieprzejezdna. Podkreślił, że jeśli nie ma środków na poprawę
tej sytuacji to należy podjąć działania w celu zwiększenia środków na ten cel.
Nawiązując do zapisów art. 21 ustawy o samorządzie powiatowym, zapytał czy istnieje
możliwość zamieszczenia na stronie internetowej danych kontaktowych (numery telefonów,
maile) do radnych. Podkreślił, że jako radny powiatowych wyraża na to zgodę.
W nawiązaniu do przesłanych projektów uchwał na dzisiejszą sesję, radny podkreślił, że
zostały one przesłane bez uzasadnienia pisemnego osób odpowiedzialnych za ich
przygotowanie. Zawnioskował, aby takie pisemne uzasadnienie było załączone do kolejnych
uchwał.
Radny analizując zapisy art. 37 statutu podkreślił, że jest to zapis określający skład ilościowy
Komisji rewizyjnej. Zapis ten zakłada 4 osobowy skład Komisji rewizyjnej z głosem
decydującym przewodniczącego komisji. Zaproponował zmianę statut w tym zakresie,
zaproponował skład 3 lub 5 osobowy. Rozstrzyganie przez Przewodniczącego Komisji jest
nieporozumieniem.
J. Kurzępa podkreślił, że 2+2 jest 4 w matematyce, ale nie koniecznie w polityce.
L. Kiertyczak podkreślił, że ostatnie informacje, które napływają do mieszkańców powiatu
upoważniają go do zabrania głosu na dzisiejszej sesji. Informacje z mediów z dnia 6 stycznia
2011- artykuł w tygodniku „NIE” pokazuje działalność naszego szpitala. W Gazecie Lubuskiej
z 24 stycznia 2011 roku również opisano sytuację w szpitalu powiatu krośnieńskiego. Wynika
z tego artykułu, że nasze życie jest w niebezpieczeństwie, gdyż lekarza anestezjolog
operował pod wpływem narkotyków. W dniu dzisiejszym gazeta samorządowa opublikowała
kolejny artykuł pt. „Ordynator na haju”. Radny zapytał jakie decyzje i prawne uwarunkowania
w stosunku do Dyrekcji szpitala wykonał Zarząd Powiatu od 6 stycznia do dzisiaj?
W. Rogowski zwracając się do radnych Sejmiku Województwa Lubuskiego zapytał o plany
remontowe na rok bieżący na drodze nr 138.
D. Oleszek odnosząc się do interpelacji radnego Glaza, podkreślił, że słuszna jest
propozycja umieszczenia na stronie internetowej danych kontaktowych do radnych.
Podkreślił również, że w rodzinnej Gminie ustalił cotygodniowe dyżury i o tym fakcie również
należałoby powiadomić społeczeństwo poprzez stronę internetową Starostwa.
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S. Bartczak podkreślił, że na prośbę mieszkańców Bytnicy, składa w dniu dzisiejszym
interpelację dotyczącą funkcjonowania szpitala. Sytuacja w jakiej znajduje się obecnie nasz
szpital powoduje wzrost niepokoju i obaw wśród mieszkańców o dostępności usług.
Przeniesienie oddziałów do Gubina zmniejsza dostęp mieszkańców, gdyż zwiększa się
odległość którą należy pokonać z 19 km do 55 km. Należy pamiętać, że w obliczy ratowania
życia ludzkiego liczy się każda minuta.
K. Barczuk zwrócił się do radcy prawnego o formalne sprawdzenie, czy radny będący na
zwolnieniu lekarskim może uczestniczyć w posiedzeniach Rady Powiatu?
Kolejna interpelacja złożona przez Wiceprzewodniczącego Rady dotyczy drogi krajowej na
odcinku z Krosna Odrzańskiego w kierunku do Zielonej Góry, ze szczególnym
uwzględnieniem odcinak do ronda w miejscowości Połupin. Podkreślił, że na drodze są
koleiny o głębokości 20 cm, co może doprowadzić do wypadku drogowego. Kilka takich
wypadków już miało miejsce w latach ubiegłych. Zasugerował złożenie doniesienie do
Prokuratury o zagrożeniu życia na przedmiotowym odcinku drogi.
J. Kurzępa poruszył kwestię transportu samochodów ciężarowych na odcinku drogi z Krosna
Odrzańskiego do Radnicy oraz do Bytnicy. Zwrócił się do Zarządu Powiatu o
przeanalizowanie sposobu zminimalizowania ruchu ciężkiego transportu drogowego,
przemieszczającego się po drogach naszego Powiatu. Chodzi o transport ponadnormatywny
i jego skutki dla wytrzymałości dróg oraz kawalkady samochodów ciężarowych, które
omijając główne szlaki drogowe chcą uniknąć potencjalnych ograniczeń dla ich ruchu.
Ograniczeń uzasadnionych zarówno kwestią rzeczonych obciążeń, a powodujących
potencjalne i realne zagrożenie dla pozostałych użytkowników ruchu drogowego. Problem
ten szczególnie w dni wolne od pracy.
J. Kurzępa złożył interpelację dotyczącą reakcji na informacje prasowe dotyczące sytuacji w
Krośnieńskim szpitalu powiatowym. Zwrócił się do Zarządu i Starosty o podjęcie kroków
celem odniesienia się do informacji prasowych jakie w ostatnich dniach pojawiły się w dwóch
tytułach prasowych: Ogólnopolski tygodnik „Nie” z numeru 1/2011 pod tytułem „Pod
zdechłym Pacjentem” autorstwa Pana Mateusza Cieślaka - artykuł opisujący
nieprawidłowości w szpitalu powiatowym oraz dodatek lokalny Gazety Wyborczej z 26
stycznia br. dotyczący sytuacji na bloku operacyjnym w szpitalu w Gubinie. Ze względu na
wagę sprawy wydaje się zasadnym nie tylko sformułowanie odpowiedzi do prasy, z
wykazaniem działań jakie w sytuacji potwierdzenia się opisywanych zarzutów podjęto, ale
jednocześnie podjęcia przez Wysoką Radę debaty nad tymi kwestiami. Zwrócił się do
radnych z Komisji Zdrowia z prośbą o pełno aspektowe przygotowanie sesji Rady dotyczącej
Zdrowia publicznego, w terminie marcowym br.
J. Kurzępa złożył interpelację dotyczącą powołania w porozumieniu z Burmistrzami Miast
Krosno Odrzańskie i Gubin wspólnej obsługi prawnej dla instytucji oświatowych Powiatu.
Biorąc pod uwagę potrzeby instytucji oświatowych Powiatu oraz złożoność spraw natury
prawnej dotyczących różnych aspektów ich działalności złożył do Zarządu Powiatu i Starosty
wniosek o powołanie w porozumieniu z Burmistrzami miast stołecznych Powiatu (Krosna
Odrzańskiego i Gubina) wspólnej obsługi prawnej wyłącznie dla potrzeb tego środowiska.
Podkreślił, że wniosek wynika z konsultacji jakie w tej sprawie podejmował w rozmowach z
kierownikami instytucji kształcących na terenie Powiatu, wydaje się zatem pragmatycznym i
wychodzącym naprzeciw oczekiwaniom tego środowiska.
J. Kurzępa zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Powiatu z sugestia o podjęcie rozmów z
Kurią Biskupią Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej a temat intencji zorganizowania na
terenie Powiatu Krośnieńskiego głównych uroczystości upamiętniających obecność Świętego
Ojca Maksymiliana Marii Kolbe na tych ziemiach. Jest historycznie niezaprzeczalnym faktem
jego obecność w Stalagu IIIB w Amtitz (Gębice) koło Gubina w okresie pomiędzy 19.0909.11.1939 r. Z uwagi na okoliczność przyjęcia przez Senat RP w 70 rocznicę męczeńskiej
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śmierci, sylwetki Świętego, jako szczególnego patrona tego roku, w interesie Powiatu byłoby
podjęcie stosownych kroków, aby planowane przez Kurię wydarzenie nabrało także ważnego
wymiaru dla społeczności Powiatu.
Z. Paduszyński podkreślił, że lekarze ze szpitala powiatowego informowali już wcześnie o
warunkach w jakich muszą pracować. Podkreślił, że nie posiada informacji, czy informacje te
były wyłącznie na terenie szpitala, czy także docierały do Zarządu Powiatu i Starosty.
Wskazane byłoby, aby Zarząd wiedział o takich sytuacjach, aby interweniował na bieżąco a
nie dopiero na sesjach. Musi być porozumienie pomiędzy dyrektorem szpitala a Zarządem
Powiatu.
Ad.7
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego powiatu Macieja
Naglika.
Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kurzępa przedstawił projekt uchwały w sprawie
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego powiatu Macieja Naglika.
Przewodniczący Rady Powiatu J. Kurzępa poddał pod głosowanie przedstawiony projekt
uchwały.
W wyniku głosowania przedmiotowa uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.8
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/14/2010 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia
22 grudnia 2010 roku w sprawie określenia imiennego składu osobowego Komisji Planu i
Budżetu.
L. Kiertyczak, zapytał, czy głosowanie nad przedmiotową uchwałą nie jest identyczne jak w
przypadku składu osobowego Komisji Rewizyjnej?
J. Kurzępa podkreślił, że podczas głosowania nad porządkiem obrad ten punkt został
przegłosowany i musi być realizowany.
Sekretarz Zbigniew Kościukiewicz podkreślił, że nowi radni złożyli akces przynależności do
tej komisji i dlatego został przygotowany projekt przedmiotowej uchwały.
L. Kiertyczak podkreślił, że chodzi o logikę przy przygotowywaniu porządku obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kurzępa przedstawił projekt uchwały zmieniającej
uchwałę Nr II/14/2010 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 22 grudnia 2010 roku 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.9
Informacja z realizacji zadań statutowych powiatu w III kadencji oraz planowanych na IV
kadencję.
Informację z realizacji zadań statutowych powiatu w III kadencji oraz planowanych na IV
kadencję przedstawił Starosta Krośnieński Jacek Hoffmann. Szczegółową informację
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad.10
Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na
lata 2011-2021.
Skarbnik Powiatu Ewa Obara przedstawiła projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2011-2021 oraz uchwałę Nr 475/2010 z dnia 29
listopada 2010 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej.
M. Glaz zwrócił uwagę, że procent zadłużenia Powiatu różni się od tego, co było zapisane w
przesłanych dokumentach. Zapytał z czego to wynika?
Skarbnik wyjaśniła, że dodatkowe dochody do budżetu Powiatu przyczyniły się do spadku
zadłużenia i deficytu.
Przewodniczący Rady Powiatu J. Kurzępa poddał pod głosowanie przedstawiony projekt
uchwały.
W wyniku głosowania przedmiotowa uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.11
Uchwalenie budżetu Powiatu Krośnieńskiego na rok 2011:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
Skarbnik Powiatu Ewa Obara odczytała projekt uchwały budżetowej na rok 2011.
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
Skarbnik Powiatu Ewa Obara odczytała Uchwałę Nr 474/2010 z dnia 29 listopada 2010 roku
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu na rok 2011.
c) przedstawienie opinii Komisji Rady,
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Włodzimierz Rogowski
poinformował, że komisja na swoim posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2011 roku jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na rok 2011.
Przewodniczący Komisji Planu i Budżetu Kazimierz Barczuk poinformował, że komisja na
swoim posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2011 roku jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
projekt budżetu na rok 2011.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i promocji Powiatu Janusz Marciniak
poinformował, że komisja na swoim posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2011 roku jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na rok 2011.
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych Lech Borkowski poinformował, że
komisja na swoim posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2011 roku większością 4 głosów „za” przy
1 „przeciwnym” pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na rok 2011.
d) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie uwag zawartych w opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinii Komisji Rady,
Starosta Jacek Hoffmann przedstawił stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie uwag
zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinii Komisji Rady. Następnie
przedstawił wypracowane autopoprawki Zarządu Powiatu z dnia 24 stycznia 2011 roku
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e) dyskusja nad wniesionym projektem i ewentualnie zgłoszonymi poprawkami,
M. Glaz podkreślił, że uchwała została bardzo szczegółowo przedstawiona, ale zapewne nikt
z tu zgromadzonych, zapytany o ten budżet nie umiałby nic powiedzieć o rozchodach.
Zasugerował, że byłoby łatwiej radnym, gdyby dostali projekt budżetu z ujętymi zmianami a
nie tylko same autopoprawki.
Starosta podkreślił, że być może byłoby łatwiej, ale na Komisji Planu i Budżetu podjęto
decyzję o przedstawieniu jedynie autopoprawek.
M. Glaz podkreślił, że nie był na tej komisji i wielu rzeczy nie wie. Odnosząc się do
wcześniejszej wypowiedzi Przewodniczącego zaznaczył, że przy omawianiu budżetu 2+2
równa się 4 i polityki tu nie będzie. W budżecie są poruszane kwestie kredytów. Ujęte są
natomiast tylko 2 zadania inwestycyjne: drogi i hala sportowa. Ładnie to wygląda gdy w
budżecie zapisano na inwestycje 30% łącznej sumy wydatków. Jest to jednak tylko 22 mln
złotych. Pozostaje kwestia pozyskania środków. Radny zwrócił kolejny raz na kwestię drogi
na odcinku z Krosna Odrzańskiego do Wężysk. Droga ta znajduje się w beznadziejnym
stanie, wyraził nadzieję że w 2012 znajdzie się to zadanie w budżecie. Będę o to
wnioskował.
Starosta poinformował, że na wszystkie inwestycje, oraz zadania drogowe na 2011rok
zostały pozyskane środki. Jedyne zadanie remontowe w Bieżycach uzależnione jest od
środków których jeszcze nie otrzymaliśmy. Na pozostałe zadania mamy zabezpieczone
środki.
L. Kiertyczak podkreślił, że Komisja Zdrowia i Spraw socjalnych nie jednogłośnie
zaopiniowała projekt budżetu na rok 2011. Zaznaczył, że on był przeciwko temu projektowi.
Radny złożył wniosek formalny w sprawie poprawki do budżetu. Jak podkreślił, projekt
budżetu był przygotowywany do 15 listopada i zapewne w budżecie zostało zapisane
wynagrodzenie dla etatowego członka Zarządu, którego obecnie nie ma. Zaproponował, aby
oszczędności z tego tytułu oraz środki w wysokości 80.000 złotych zaplanowane na zakup
samochodu dla Starostwa powiatowego zostały przeznaczone na zwiększenie
wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego, względnie jednostek organizacyjnych.
Jak podkreślił, to pracownicy pracują na wizerunek powiatu, radnych, a kwota przyznana na
podwyżki byłaby niższa niż jednoroczne wynagrodzenie starosty.
Starosta podkreślił, że wnioski mogą być składane przez wszystkich, ale to Zarząd decyduje
o autopoprawkach. Jest wniosek i Zarząd musi się spotkać i zadecydować.
L. Kiertyczak poprosił o ogłoszenie przerwy na czas posiedzenia Zarządu. Jeśli wniosek
zostanie uwzględniony to nie będzie drugiej mojej propozycji, a jeśli Zarząd odrzuci to wtedy
złoże drugą poprawkę.
M. Glaz zapytał, czy wniosek może być głosowany przez Rade, aby nie angażować Zarządu
Powiatu.
W. Banach poinformował, że zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, inicjatywa
o zmianach budżetowych należy do Zarządu. Propozycje radnych winny być zaopiniowane
przez Zarząd.
K. Barczuk złożył wniosek formalny o dorzucenie tej poprawki. Podkreślił, że na komisjach
budżet był omawiany, a zakup samochodu to nie wymysł starosty. Obecny samochód ma już
ponad 10 lat i ponad 400 tys. przebiegu. Koszty jego utrzymania z roku na rok są droższe.
Wyraził zdziwienie, że teraz nagle na sesji zgłaszana jest poprawka, podczas gdy a komisje
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zaakceptowały budżet bez wniesienia poprawek. Teraz zgłaszanie wniosków to próba
zrobienia zamętu, mogła wyjść poprawka z komisji.
J. Kurzępa podkreślił, że każdy ma prawo występować we własnym imieniu i nie możemy
kneblować sobie ust.
L. Kiertyczak – „wypraszam sobie by Wiceprzewodniczący mówił, że wprowadzam zamęt”.
W. Banach podkreślił, że tylko Zarząd jest kompetentny do wprowadzenia autopoprawek.
Teraz powinna nastąpić przerwa, która pozwoli na podjęcie decyzji o wprowadzeniu zmian
lub nie.
J. Marciniak zapytał, czy wniosek daje idący nie powinien być przegłosowany? Zapytał jaki
skutek finansowy dla pracowników będzie miała ta poprawka?
J. Kurzępa podkreślił, że jako rada mamy prawo przegłosować wniosek.
W. Banach wyjaśnił, że w każdym innym przypadku ma zastosowanie prawo dotyczące dalej
idącego wniosku, ale nie w przypadku budżetu. Do kompetencji Zarządu należy
przygotowanie projektu budżetu. Radny ma prawo zgłaszać propozycje zmian do budżetu
zarówno na komisjach jak i na sesji. Ta propozycja winna zostać skierowana do Zarządu.
M. Glaz zapytał, czy jak Zarząd wróci ze swojego posiedzenia i on złoży nowy wniosek to
sytuacja będzie musiała zostać powtórzona?. Możemy tak bez końca. Były komisje i nie było
wniosków. Ja tez mogę wnieść wniosek o zmianę budżetu w zakresie o drogi do Wężysk. Na
komisach było miejsce by te wnioski wnosić.
W. Banach podkreślił, że właśnie aby uniknąć takiej sytuacji, należałoby teraz zgłosić
ewentualne inne poprawki do budżetu.
Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 5 minutową przerwę.
Starosta poinformował, że Zarząd Powiatu odrzucił wniosek i zawnioskował o głosowanie w
treści przygotowanej i przedstawionej przez Panią Skarbnik. Podkreślił, że samochód
wykorzystywany jest przede wszystkim przez pracowników a nie przez starostę i w trosce o
ich bezpieczeństwo musimy zakupić nowy samochód. Ponadto podkreślił, że Starostwo
funkcjonuje w dwóch miastach i auto jest niezbędne do transportu dokumentów, tablic
rejestracyjnych itp. Zaznaczył również, że wynagrodzenie etatowego członka zarządu nie
znika z budżetu. Ono będzie zapisane nadal. Zaznaczył, że zaproponowane 150.000 w skali
roku, w przeliczeniu na 316 pracowników to 27 zł brutto na pracownika miesięcznie.
Generując pieniądze na podwyżki dla pracowników będziemy pamiętać o środkach z
wynagrodzenia etatowego członka Zarządu i będziemy pozyskiwać inne aby przeznaczyć je
na regulację wynagrodzeń.
M. Glaz zapytał, czy pracownicy mają ryczałty na samochody prywatne? Ponadto podkreślił,
że nigdzie nie doczytał, że te środki są na zakup samochodu. Dodał, że nie trzeba wydawać
aż 80.000 złotych na zakup samochodu, można kupić mniej. Nie musi to być najnowszy
Mercedes. A pozostałą kwotę można przeznaczyć na inne wydatki inwestycyjne.
Starosta podkreślił, że w opisowej części jest zapisane, że są to wydatki zaplanowane na
zakup samochodu. Odpowiadając przedmówcy poinformował, że ryczałt na paliwo ma tylko
Wicestarosta. Nikt inny z pracowników nie ma ryczałtu.
f)

głosowanie nad uchwałą budżetową.
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Przewodniczący Rady Powiatu J. Kurzępa poddał pod głosowanie przedstawiony projekt
uchwały w sprawie budżetu na 2011 rok.
W wyniku głosowania przedmiotowa uchwała została podjęta większością 15 głosów „za”
przy 1 głosie „przeciwnym”.
Ad.12
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu
Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2011 rok.
Sekretarz Powiatu Zbigniew Kościukiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie
uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011
rok.
M. Glaz zaproponował, aby w skład komisji oceniającej wnioski weszło 3 przedstawicieli
Starostwa Powiatowego, a nie członkowie Zarządu Powiatu
Sekretarz Powiatu wyjaśnił, że uchwała został przygotowana zgodnie z zapisami ustawy i to
ustawodawca określa, że do komisji wchodzę członkowie organu wykonawczego.
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 uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu
Krośnieńskiego na rok 2011.
Sekretarz Powiatu Zbigniew Kościukiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie
uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Krośnieńskiego na rok 2011
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 uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Krośnieńskiego na rok
2011.
Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu
pracy Rady Powiatu Krośnieńskiego na rok 2011.
Przewodniczący Rady Powiatu J. Kurzępa poddał pod głosowanie przedstawiony projekt
uchwały.
W wyniku głosowania przedmiotowa uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.15
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2010.
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Starosta Krośnieński Jacek Hoffmann przedstawił Sprawozdanie z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2010. Szczegółową informację stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Ad.16
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr IV/26/2006 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia
28 grudnia 2006 roku w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu do prac w
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Przewodniczący Rady Powiatu J. Kurzępa przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę
Nr IV/26/2006 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie
delegowania przedstawicieli Rady Powiatu do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Przewodniczący Rady Powiatu J. Kurzępa poddał pod głosowanie przedstawiony projekt
uchwały.
W wyniku głosowania przedmiotowa uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.17
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi Powiatu na kolejne wynajęcie tego
samego lokalu mieszkalnego, na okres 3 lat, na rzecz Gminy Dąbie, znajdującego się w
budynku mieszkalnym w Brzeźnicy przy ul. Klonowej 1 gmina Dąbie, stanowiącego własność
Powiatu Krośnieńskiego.
Wicestarosta Janina Pawlik przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
Zarządowi Powiatu na kolejne wynajęcie tego samego lokalu mieszkalnego, na okres 3 lat,
na rzecz Gminy Dąbie, znajdującego się w budynku mieszkalnym w Brzeźnicy przy ul.
Klonowej 1 gmina Dąbie, stanowiącego własność Powiatu Krośnieńskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu J. Kurzępa poddał pod głosowanie przedstawiony projekt
uchwały.
W wyniku głosowania przedmiotowa uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.18
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
Sekretarz Powiatu Zbigniew Kościukiewicz przedstawił sprawozdanie z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Szczegółową informację stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.19
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
Starosta J. Hoffmann poinformował, że sprawozdanie zostało przesłane wraz z materiałami
na dzisiejsza sesję. Następnie omówił posiedzenie Zarządu Powiatu w dniu 24 stycznia
2011 roku. W tym dniu Zarząd Powiatu:
1. przyjął informację dotyczącą funkcjonowania internatu w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Gubinie - Zarząd Powiatu wyraził zgodę na pozostawienie 1 etatu
kucharza i ½ etatu pomocy kuchennej do końca roku szkolnego 2011/2012.
Jednocześnie zalecił przekazywanie wszystkich pozyskanych dochodów na
funkcjonowanie szkoły,
2. przyjął informację z przeprowadzonej kontroli w:
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3.
4.

5.

6.
7.

a. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie,
b. Zespole Szkół Licealnych i technicznych w Gubinie,
c. Zarządzie Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim.
przyjął sprawozdanie z kontroli jednostek podległych oraz audytu za rok 2010,
zapoznał się z informacją Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim
w zakresie prognozy funduszu pracy na 2011 - Zarząd Powiatu podjął decyzję o
zawieszeniu rozdysponowania środków z funduszu pracy (rozpatrywanie wniosków) do
momentu otrzymania potwierdzenia o wysokości kwoty przyznanej na fundusz pracy,
podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg
gminnych dróg w miejscowości Krosno Odrzańskie (ul. Wesoła dz. Nr 732, ul. Wierzbowa
dz. Nr 417, ul. Władysław Jagiełły dz. Nr 44/115, ul. Kazimierza Jagiellończyka dz. Nr
44/115, ul. Zygmunta Starego dz. Nr 44/115), Gmina Krosno Odrzańskie.
wypracował autopoprawki do projektu budżetu powiatu na rok 2011.
rozpatrzył wnioski o dofinansowanie:
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie w sprawie przyznania środków
finansowych na koszty pokrycia awarii pompy głębinowej. Zarząd Powiatu
wniosek rozpatrzył pozytywnie.
Nauczycieli z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gubinie w sprawie
dofinansowania XI Otwartych halowych mistrzostw Gubina w piłce nożnej. Zarząd
Powiatu wniosek rozpatrzył pozytywnie przyznając kwotę 500 złotych.

Ad.20
Wnioski i oświadczenia radnych.
D. Oleszek wypowiadając się w imieniu grupy radnych, w sprawie potrącania kwoty 50
złotych diet poinformował, że miesiąc temu grupa ta podjęła inna decyzję. Radni tworzą
własny fundusz i będą wspierać różne inicjatywy, może również dom dziecka, ale nie tylko.
Podkreślił, że pojutrze odbędzie się parafialny festiwal pastorałek i nasza grupa radnych już
ufundowała nagrody. W ten sposób zaczynamy wspierać inne działalności. Poprosił aby nie
robiono z tej listy problemu politycznego. Mamy inny pomysł na wydawanie pieniędzy. Być
może będzie więcej zebrane niż zaproponował radny Barczuk.
K. Barczuk przypomniał, że na ostatniej sesji w obecności dyrektora Domu Dziecka wszyscy
się zadeklarowali że pozwalamy sobie potrącać z diet środki finansowe. Dieta to ok. 2000
miesięcznie. Te pieniądze nie są dla radnego, by sobie kupił samochód. Te pieniądze są po
to, aby radny mógł wspomóc zaszczytny cel. Dyrektor po ostatniej sesji przekazała dzieciom
informację, że radni dadzą pieniądze, aby mogły wyjechać na kolonie. Już w poprzedniej
kadencji był to stały wpływ na konto domu dziecka. Dyrektor wiedząc o wpłatach z diet
mogła zaplanować wakacje dla dzieci. Teraz nie zaplanuje, bo nie wie czy dostanie
pieniądze. To przykre że mówimy że damy pieniądze, a dzisiaj jak musimy się zdeklarować,
to ciężko złożyć podpis.
L. Kiertyczak podkreślił, że jako klub, grupa radnych, deklarujemy ż przekażemy nawet
większą kwotę niż 50 zł, nie tylko na dom dziecka, ale na inne. I będzie się to odbywało tak
jak my chcemy, a nie tak jak dyktuje Pan radny Barczuk.
J. Kowalski podkreślił, że nie chce nikogo obrażać, bo to nie jest dyktat. Podkreślił, że sam
popiera wspomaganie akcji, nic nie szkodzi na przeszkodzie by cała rada nawet się dołożyła,
Zgodził się z wypowiedzią Wiceprzewodniczącego Barczuka, że na dzisiejszej sesji radni
pokazują się jako niepoważni ludzie, gdyż na poprzedniej sesji złożyli pewne zobowiązanie.
Odbieramy możliwość wyjazdu na wakacje dzieciom, które nie są naszym elektoratem.
D. Oleszek podkreślił, że podejrzewał, że radny Barczuk zrobi z tego polityczną decyzję.
Jeśli są zaplanowane wakacje to my też dołożymy na ten cel. Poprosił, aby nie mówić o
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pieniądzach przy obecnej na sesji młodzieży. Podkreślił, że jako grupa radni widzą również
inne formy które wymagają wsparcia.
J. Kowalski zapytał, grupa radnych pozostaje w tej grupie, która daje pieniądze na dom
dziecka?
D. Oleszek zadeklarował, że do wakacji tak.
J. Kowalski podkreślił, że nikomu nie odmawia, żeby udzielał się gdzie indziej. Akcja w
Dychowie dotycząca koncertu pastorałek jest akcją wtórną. Zapytał, czy są utrzymane wpłaty
po 50 zł na dom dziecka?
D. Oleszek podkreślił, że do wakacji tak, ale również na inne formy. Dyskusja przy tym
audytorium nie jest konieczna.
M. Glaz podkreślił, że dyskusja ta jest bezprzedmiotowa. Zaproponował obniżenie diet. Ja
będę wspierał osobiście instytucje lub konkretną osobę. Ja mam prawo zadecydować na co
dam swoją dietę.
W. Rogowski podkreślił, że zawsze mówiliśmy o tym, że trzeba pomagać. Radny podkreślił,
że od 10 lat jest fundatorem nagrody dla najlepszego ucznia przedmiotów ścisłych w ZSO w
Gubinie. Aby pobudzić uczniów do nauki przedmiotów ścisłych funduje tą nagrodę.
L. Borkowski przypomniał, że na poprzedniej sesji przez aklamację przyjęliśmy zgodę, jako
spuścizna po poprzedniej radzie. Wszystkie formy pomocy osobom potrzebującym są
wskazane i będziemy się angażować. Nie łammy dobrej tradycji. Każdy w sumieniu rozważy
to co powiedział. Nie zabierajmy czegoś, co już rozdaliśmy.
K. Barczuk podkreślił, że każdy może zobaczyć w oświadczeniach majątkowych, że całą
poprzednią kadencję, cała moja dieta była przekazywana na cele społeczne. To nie ma nic
wspólnego z tym, co określiliśmy miesiąc temu przed dyrektorem domu dziecka. Kwota 50 zł
to nie majątek. Każdy z nas ma prawo, bezimiennie lub publicznie przekazać środki na co
chce. Jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi. W wyborach twierdziliśmy, że nie idziemy po diety
a dziś gdy trzeba złożyć podpis, to jest problem.
J. Kowalski zaznaczył, że nie postrzegam decyzji z grupy radnych SLD, że się odżegnuje od
spraw społecznych, to nie jest atak polityczny. Namawiam aby się przyłączyli, ale to ich
decyzja. My już to głosowaliśmy, ale zwracam się do tych radnych, aby teraz nie cofać
naszych decyzji, bo nie stajemy się wiarygodni. Radny podkreślił, że sam też sponsoruje
kluby sportowe. Byliśmy zgodni że dofinansujemy dom dziecka i z tego się nie wycofujmy.
D. Oleszek podkreślił, że nie podejrzewał że rozgorzeje taka dyskusja. My mamy taką wizję,
chcemy wspierać i kwota nie ma znaczenia. Dom dziecka również wspieramy, ale też w innej
formie. My jako członkowie SLD będziemy wspierać, więcej niż musimy. Zwracając się do
radnych Kowalskiego i Barczuka podkreślił, że to bardzo szczytne, że wspierają działalność
sportową, społeczną. Nie potrzebnie jednak teraz robimy z tego politykę. My mamy inne
zdanie. Podkreślił, że 2 miesiące temu też pewne porozumienia zostały złamane. Miejmy
otwarte serca i portfele.
J, Kurzępa podkreślił, że sam skrupulatnie przygląda się diecie. Jeździ po powiecie i
jesteśmy szczodry. Dieta nie jest tylko po to by ją rozdawać, ale by wypełniać zadania
radnego.
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J. Marciniak zaproponował, aby korzystając z rzutnika umieszczonego na sali prezentować
projekty uchwał i ograniczyć tym samym drukowanie materiałów.
J. Kurzępa podkreślił, że jako pracownik naukowy woli mieć przed oczyma konkretny
dokument.
J. Marciniak odnosząc się do wcześniejszej dyskusji dotyczącej wspierania inicjatyw
przypomniał o możliwości odpisania 1% od podatku.
Ad. 21
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Starosta poprosił radcę prawnego Wojciecha Banacha o udzielenie odpowiedzi radnemu
Pawłowskiemu w zakresie mandatu radnego Macieja Naglika.
W. Banach poinformował, że radny Maciej Naglik jest pracownikiem Inspektoratu
Weterynarii, czyli jest pracownikiem korpusu służby cywilnej. Ustawa o służbie cywilnej
zabrania łączenia stanowiska w korpusie z mandatem radnego. Ordynacja wyborcza
stanowi, że wygaśnięcie mandatu następuje wskutek ustawowego zakazu łączenia.
Jednocześnie ordynacja stanowi, że osoba wybrana w wyborach na radnego może w ciągu 3
miesięcy od dnia wyborów samorządowych dokonać wyboru pomiędzy pracą a mandatem.
Oznacza to, że radny składa ślubowanie i ma 3 miesiące na podjęcie decyzji. Maciej Naglik
miał prawo ślubować i brać czynny udział w sesjach.
R. Pawłowski poinformował, że jest w posiadaniu opinii prawnej, z której wynika, że Maciej
Naglik winien odmówić złożenia ślubowania.
W. Banach podkreślił, że jest to opinia kontra tego przepisu, o którym powiedziałem
wcześniej.
Starosta poinformował, że Starostwo może wystąpić do biura prawnego Wojewody z
zapytaniem o opinię w przedmiotowym zakresie.
Starosta odpowiadając na interpelację radnego M. Glaza poinformował, że nie ma
przeciwwskazań aby na stronie internetowej Powiatu została umieszczona zakładka z
danymi kontaktowymi do radnych. Poprosił o pisemne zgłaszanie takich kwestii w celu
publikacji. Odpowiadając w zakresie przesłanych projektów uchwał podkreślił, że nigdy od
kiedy istnieje powiat nie były przygotowywane pisemne uzasadnienia do uchwał. Wszystkie
uchwały są omawiane na komisjach i jeśli jest taka potrzeba to w komisjach uczestniczą
osoby odpowiedzialne za przygotowanie uchwały. W kwestii 4 osobowego składu Komisji
Rewizyjnej oraz decydującego głosu Przewodniczącego Komisji, Starosta również podkreślił,
że ten model działania sprawdza się już od 12 lat.
Starosta odpowiadając na interpelację radnego L. Kiertyczaka poinformował, że były lekarz
Szpitala Krośnieńskiego Pan Zdunek opisywał sytuacje niepokojące w szpitalu. Problemem
jest to, że przez rok nowa dyrekcja nie pozyskała internisty. Pani Hadada, jak opisano w
gazecie, jednoosobowo zarządzała pracami na oddziale internistycznym. Jednocześnie
zaznaczył, że to w wyniku tej publikacji przeprowadzona została kontrola NFZ a w jej wyniku
zerwano kontrakt ze szpitalem, ze względu na zbyt małą ilość internistów na oddziale. Nowy
kontrakt na prowadzenie Oddziału Internistycznego wygrał szpital ze Świebodzina i obecnie
na oddziale pracuje już 3 internistów. Winna zaniedbania była poprzednia pani dyrektor.
Obecnie jest nowy dyrektor. Na wniosek Starosty odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej,
gdzie przedstawiono sytuację kadrową. Odnosząc się do artykułu opisującego lekarza
anestezjologa będącego pod wpływem narkotyków, Starosta podkreślił, że jest to kwestia
pomiędzy pracodawcą a lekarzem. Lekarz ten został odsunięty od działań medycznych.
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OIOM funkcjonuje bez przeszkód. Na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu obecny będzie
nowy dyrektor szpitala.
Starosta odpowiadając na zapytanie radnego W. Rogowskiego poinformował, że ze względu
na brak radnych sejmiku, prześlemy interpelację do Sejmiku.
Starosta odpowiadając radnemu S. Bartczakowi podkreślił, że odpowiedzi w zakresie
funkcjonowania szpitala udzieli pisemnie.
W. Banach odpowiadając na zapytanie Wiceprzewodniczącego Rady K. Barczuka w
zakresie sprawowania mandatu radnego będącego na zwolnieniu lekarskim podkreślił, że nie
ma kolizji w tym znaczeniu, że radny na zwolnieniu ma prawo brać udział w sesji. Może to
rodzic skutki jedynie pomiędzy radnym a ZUS, który jest upoważniony do kontroli. Nie
wpływa to na możliwość wykonywania mandatu radnego.
Starosta poinformował, że interpelacja w zakresie remontu drogi na odcinku od Krosna
Odrzańskiego do ronda w miejscowości Połupin przekazana zostanie pisemnie do
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Starosta odpowiadając na interpelacje Przewodniczącego Jacka Kurzępy podkreślił, że
Zarząd Powiatu jest do dyspozycji i z przyjemnością będzie uczestniczył w przygotowaniach
od obchodów rocznicowych ojca Maksymiliana Kolbe.
W zakresie obsługi prawnej jednostek, Starosta podkreślił, że jest to nowy temat, Zarząd
zasięgnie opinii dyrektorów i kierowników jednostek oraz burmistrzów, w celu rozpatrzenia
wniosku.
W kwestii funkcjonowania szpitala podkreślił, że Zarząd jest otwarty na debatę, ponadto
przygotowywany jest raport otwarcia dot. naszego szpitala. Jednocześnie wyraził ubolewanie
ze względu na zaistniałą sytuację w szpitalu.
Odpowiadając na interpelację w zakresie obciążenia dróg Krosno Odrzańskie – Radnica –
Bytnica przez samochody ciężarowe podkreślił, że Zarząd chce zabezpieczyć środki
finansowe aby dokonać remontu drogi w kierunku Bytnicy. W zakresie drogi do Radnicy
decyzji nie podejmuje powiat, gdyż jest to droga wojewódzka i nie mamy wpływu na to jaki
jest ruch. Na wszelkie inne kwestie odpowiedź zostanie przygotowana w formie pisemnej.
J. Milczarek odpowiadając na interpelację radnego M. Glaza w zakresie ulicy Piastów i Armii
Czerwonej poinformował, że utrudnienia są bardzo istotne. Była tam budowana kanalizacja
sanitarna. Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne było tam inwestorem i wykonawca
prowadzący roboty nie przewidział niektórych rzeczy. Miało to być odtworzone w ubiegłym
tygodniu. 24 stycznia monitowaliśmy pisemnie i telefonicznie w tej sprawie.
W zakresie zimowego utrzymanie dróg, działamy w oparciu o plan zimowego utrzymania
dróg. Siec dróg jest w naszym Powiecie zróżnicowana. Grudzień 2010 to najtrudniejszy
miesiąc od chwili kiedy jestem dyrektorem. Dyrektor zgodził się z tezą, że ciężko się jeździło
po naszych drogach. Nie było jednak dróg nieprzejezdnych. W latach poprzednich z akcją
wychodziliśmy ponad standardy, teraz ledwo utrzymywaliśmy ten standard. Duża liczba dróg
była pokryta śniegiem i ze względu na warunki atmosferycznie nie byliśmy w stanie wygrać
walki z warunkami. Nie było zaniedbań ze strony jednostki. Decydowały możliwości
sprzętowe i materiałowe. Aby chcieć lepiej funkcjonować musielibyśmy zakupić dużo cięższy
sprzęt. Należy jednak pamiętać, że zima to nie tylko praca, ale również gotowość.
M. Glaz w nawiązaniu do wypowiedzi Starosty podkreślił, że jest wielu nowych radnych i
pewne zasadny można zmieniać. W zakresie projektów uchwał podkreślił, że radni nie
wiedzą z jakiego wydziału one trafiają. Statut tez można zmienić, co do ilości członków
Komisji Rewizyjnej. W zakresie zimowego utrzymania dróg i fatalnego stanu nawierzchni
podkreślił, że nie może być tak ze zasłaniamy się trudnościami finansowymi.
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