Protokół VI / 11
Rady Powiatu Krośnieńskiego IV kadencji,
w dniu 28 kwietnia 2011 roku
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim
Obrady VI sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego IV kadencji otworzył Przewodniczący Rady
Powiatu Jacek Kurzępa. Prowadzący obrady poinformował, że na podstawie listy obecności
w sesji uczestniczy 17 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może
obradować i podejmować prawomocne decyzje (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego protokołu).
Starosta Krośnieński zaproponował w imieniu Zarządu Powiatu zmianę porządku obrad
poprzez wykreślenie z porządku obrad punktu 7 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi na Powiatowego Rzecznika Konsumentów”. Jednocześnie poinformował,
że skarga została wycofana.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu 7.
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad.
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Interpelacje i zapytania radnych.
Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie
Odrzańskim na temat stanu bezpieczeństwa p. pożarowego w Powiecie Krośnieńskim w
2010 roku.
5. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Krośnie Odrzańskim na temat stanu
bezpieczeństwa w Powiecie Krośnieńskim w 2010 roku.
6. Informacja w zakresie realizacji zadań drogowych w Powiecie Krośnieńskim.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Krośnieńskiego na lata 2011-2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie i budżetu powiatu na rok 2011.
9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
12. Sprawy różne.
13. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady.
14. Zamknięcie obrad.
W wyniku głosowania zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad.3
Interpelacje i zapytania radnych.
R. Pawłowski podkreślił, że na poprzedniej sesji pytał o kwestię funkcjonowania szpitala w
okresie braku kontraktu na funkcjonowanie oddziału wewnętrznego. Zaznaczył, że pozwolił
sobie w dniu wczorajszym na przejrzenie protokołów z Zarządu Powiatu. Ani w protokole z
22 grudnia ani z dnia 31 grudnia 2010r. nie ma wzmianki o takiej sytuacji. Podkreślił, że
zgodnie z umową zawartą pomiędzy Powiatem i Spółką KNOW-HOW tego typu zmiana
(zmiana podmiotu prowadzącego działalność medyczną) wymaga zgody Powiatu. Podkreślił,
że nie ma stosownej uchwały w tej sprawie. Zapytał, co było tego powodem?
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M. Glaz podziękował Staroście za informację dotyczącą prac na drogach powiatowych oraz
o realizacji zadania – budowa chodnika w miejscowości Sarbia. Jednocześnie zapytał o
koncepcję wykorzystania nowo budowanej hali sportowej przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim. Zapytał, jak hala będzie zarządzana, czy
będzie zatrudniony kierownik hali, czy będzie wynajmowana dla klubów w godzinach
popołudniowych oraz w czasie weekendów? Zapytał, jakie będą koszty funkcjonowania –
poprosił o udzielenie odpowiedzi w formie pisemnej. Interpelacja została złożona w formie
pisemnej.
Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kurzępa złożył interpelacje (zostały złożone w formie
pisemnej i stanowią załączniki do niniejszego protokołu):
1. dotyczącą powołania Zespołu Monitorującego ruchy demograficzno- edukacyjne na
terenie Powiatu Krośnieńskiego i podjęcie przezeń prac w związku z ofertą przygotowaną
dla pracobiorców i uczniów przez sąsiadujące z nami landy niemieckie,
2. dotyczącą podjęcia prac nad Strategią Edukacyjną Powiatu,
3. dotycząca podjęcia prac nad sformułowaniem założeń Polityki Młodzieżowej Powiatu,
4. dotyczącą podjęcia prac nad wdrażaniem systemu ISO w instytucjach - strukturach
powiatowych.
Z. Paduszyński podkreślił, że powinniśmy się zastanowić nad tematem otwarcia się Powiatu
na świat w zakresie drogownictwa. Młodzież, która nie wyjedzie zatruje się, bo jesteśmy
enklawą, która osiada. Podkreślił, że dotarła do niego inicjatywa obywatelska, dotycząca
budowy obwodnicy Krosna Odrzańskiego. To bardzo ważny problem. Krosno Odrzańskie nie
przyjmie inicjatyw gospodarczych, ponieważ nie można przejechać przez nasze miasto. Jest
w Krośnie strefa przemysłowa, ale nikt nie chce inwestować właśnie z tego powodu.
L. Turczyniak w nawiązaniu do porządku obrad i planowanych na dzisiaj informacji w sprawie
bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa publicznego zaproponował, aby na jednej
z sesji przyjąć również informację dotyczącą bezpieczeństwa energetycznego. Podkreślił, że
ten problem najbardziej dotyka mieszańców wsi gdzie są linie napowietrzne. Problem ten, to
nie kwestia ostatnich dwóch okresów zimowych. To niedbalstwo energetyczne. Przykładem
tego w naszym rejonie może być droga w kierunku Połupina. W całym powiecie przejścia linii
energetycznych przez lasy nie jest pielęgnowane i monitorowane. Zaproponował
zaproszenie na sesję Dyrektora ENEI, który mógłby wyjaśnić zaistniałą sytuację. Straty dla
przedsiębiorstw to paraliż publiczny.
J. Kurzępa podkreślił, że zna inicjatywę obywatelską w sprawie budowy obwodnicy. Rzadko
zdarza się, że mieszkańcy mają perspektywę rozwoju miasta, powiatu, aż tak daleko idącą.
To co ma się wydarzyć za 150 lat wykuwa się w naszych oczach, poprzez to co teraz robimy.
Być może jeszcze za naszej kadencji będzie możliwość na sesji wysłuchania informacji
autora tej inicjatywy.
L. Kiertyczak zwrócił uwagę, że w pasie dróg powiatowych są zamocowane kosze na śmieci.
Zapytał, kiedy ostatni raz były one opróżniane?
Następnie przypomniał, że na poprzedniej sesji w dniu 31 kwietnia zapytał o kwestię
zatrudnienia Pana Jacka Hadady na stanowisku Dyrektora DPS w Szczawnie. Odpowiedź
otrzymałem. Pismo zostało napisane już w dniu 12 kwietnia, jednak wysłane zostało dopiero
22 kwietnia br. Otrzymałem pismo w dniu wczorajszym. Radny zapytał, na jakich zasadach
jest zatrudniony dyrektor DPS, czy jest zatrudniony na pełnym etacie? Zapytał również, jaka
jest różnica w zarobkach obecnego do poprzedniego dyrektora? Jednocześnie nawiązując
do odpowiedzi Starosty w zakresie nie spełniania wymogów określonych w art. 122 ust. 1
ustawy o pomocy społecznej zapytał, czy obecny dyrektor w kontekście tych przepisów
może pełnić zajmowane stanowisko, czy nie?

2

R. Pawłowski w nawiązaniu do swojej interpelacji poprosił o przedstawienie informacji w
formie pisemnej z uwzględnieniem opinii prawnej dotyczącej zapisu w umowie – zapisu
dotyczącego wyrażenia zgody Powiatu.
Ad.4
Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim
na temat stanu bezpieczeństwa p. pożarowego w Powiecie Krośnieńskim w 2010 roku.
W zastępstwie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie
Odrzańskim Piotra Radnego, informację na temat stanu bezpieczeństwa p. pożarowego w
Powiecie Krośnieńskim w 2010 roku przedstawił bryg. Bogdan Lewicki. Szczegółową
informację stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
J. Kurzępa zapytał o kwestię kosztów poniesionych za fałszywe alarmy. Zapytał, z jakiego
powodu tak duży wzrost ilości alarmów fałszywych? Czy skuteczność znajdowania
sprawców jest aż tak mała, czy też sankcje są tak małe?
B. Lewicki podkreślił, że w większości przypadków są nam znane numery telefonów, z
których są zgłaszane alarmy fałszywe. Część alarmów jest w dobrej wierze. Nie było zbyt
dużo przypadków bezpośrednich zgłoszeń mających na celu, celowego wprowadzenia w
błąd. Sprawy fałszywych alarmów możemy zgłaszać jedynie na policję, sami nie możemy
nakładać sankcji. Wiele zdarzeń było odnotowywanych w okresie powodziowym. Statystyki
przedstawione, to różnego rodzaju zbiegi okoliczności. Podsumowując podkreślił, że jest
mniej złośliwych telefonów.
J. Kurzępa poruszył kwestię zdarzeń w gminach Maszewo i Bobrowice. Zapytał, czy straż
pożarna dokonuje analizy z czego wynika wzrost tych zdarzeń?
B. Lewicki podkreślił, że większość odnotowanych przypadków na terenie gmin dotyczy
zdarzeń na terenach łąkowych, na torfowiskach. Są to również zdarzenia zależne od aury. W
okresie letnim występuje znaczna ilość przypadków dotyczących wypalania traw, co
powoduje również zwiększenie ilości zdarzeń.
J. Kurzępa podkreślił, że po raz pierwszy przysłuchuje się takiej informacji. Jako socjolog
zwraca szczególną uwagę na przyczyny tych wszystkich wydarzeń.
O godz. 13.10 obrady opuścił radny J. Czerepko (16/17)
D. Anioł zwróciła uwagę na fakt, iż ilość strażaków w danych jednostkach ochotniczych nie
odpowiada wyposażeniu tych jednostek. Wielu strażaków nie ma specjalistycznych ubrań,
brakuje sprzętu.
B. Lewicki podkreślił, że zawsze jest rozbieżność w tym względzie, jednak minimum zawsze
jest zachowane. Jeżeli do zdarzenia wyjeżdża 6 strażaków, zawsze zabezpieczonych musi
być 6 mundurów.
L. Kiertyczak zwrócił uwagę, że w statystykach najgorzej wypadło miasto Gubin. Coś z tym
trzeba zrobić. Skoro jest tak źle, to jak jest wyposażona Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w
Gubinie? Czy JRG posiada namiot ratowniczy? Zapytał, jak na dzień dzisiejszy przedstawia
się sytuacja ocieplenia budynku? Czy złożono już wniosek o dofinansowanie tej inwestycji?
W. Rogowski zapytał, jak straż pożarna jest przygotowana do działań na wysokościach?
B. Lewicki podkreślił, że Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej bazuje na
normatywie ustalonym przez Komendę Główną. My niestety jesteśmy w ostatniej kategorii. O
każdy dodatkowy sprzęt musimy sami walczyć. Odnosząc się do zapytań radnych podkreślił,
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że Komenda w Krośnie Odrzańskim posiada namiot ratowniczy. Komenda szuka jednak
źródeł finansowania, aby zakupić drugi namiot na potrzeby JRG w Gubinie. Według
normatywu na nasz Powiat jeden namiot ratowniczy wystarczy. W zakresie
termomodernizacji podkreślił, że jest przygotowana dokumentacja, zarówno na budynek w
Krośnie, jak i w Gubinie. Liczymy na wsparcie Komendy Wojewódzkiej oraz Komendy
Głównej. Odnosząc się do działań na wysokościach podkreślił, że dla straży pożarnej
budynki wysokie, to budynki powyżej 9 kondygnacji, a u nas takich nie ma. W naszym
Powiecie występują głownie obiekty 4 i 5 kondygnacyjne. Obecnie posiadamy dwa
samochody z podnośnikami hydraulicznymi. W razie potrzeby użycia dodatkowego sprzętu
istnieje możliwość uzyskania pomocy z powiatów sąsiednich.
G. Świtalski zapytał o współpracę z Grupą Nowy Szpital. Zwrócił uwagę, że Pogotowie
Ratunkowe ma swoją siedzibę w budynku Straży Pożarnej. Zapytał, czy nadal tak będzie?
Czy została wypowiedziana umowa najmu, czy są zaległości finansowe z tytułu najmu lokali?
B. Lewicki poinformował, że Grupa Nowy Szpital ma zaległości finansowe wobec Straży
Pożarnej. W chwili obecnej nie wypowiedziano umowy najmu. Podkreślił, że straż podlega
MSWiA i nie może mieć zaległości finansowych. Usytuowanie pogotowia w budynku straży
pożarnej ze względów ratowniczych jest bardzo dobrym rozwiązaniem, finansowo jest trochę
gorzej. Podejmujemy działania by wyegzekwować te środki.
Starosta potwierdził, że obecnie Komenda Powiatowa PSP w Krośnie Odrzańskim posiada
jeden namiot ratunkowy. W
grudniu ubiegłego roku w porozumieniu z Wydziałem
Zarządzania Kryzysowego Wojewody zakupiono wyposażenie dla drugiego namiotu. Powiat
złożył projekt na zakup podnośnika z wysięgnikiem, w projekcie uwzględniono zakup
namiotu. Jeśli otrzymamy środki na ten cel, taki namiot pozyska JRG w Gubinie.
J. Kowalski nawiązując do wypowiedzi Komendanta w kwestii współpracy z innymi
powiatami podkreślił, że pomoc z powiatu Świebodzińskiego może być zbyt czasochłonna.
Zapytał, czy straż ma zawarte umowy o współpracy z gminami, powiatami Niemieckimi? Czy
są takie porozumienia o pomocy transgranicznej.
B. Lewicki poinformował, że są zawarte porozumienia polsko-niemieckie. Współpraca ma
charakter ogólnopolski. W ramach 3 powiatów (Powiat Krośnieński, Żarski, Odra-NysaSprewa) jest kilka zdarzeń w skali roku, gdzie sobie wzajemnie pomagamy. Są określone
procedury zapotrzebowania na siły i środki, formularze elektroniczne są dwujęzyczne.
Starostowie reaktywowali również te porozumienia. Daje to nam możliwość wspólnego
składania wniosków o środki pozabudżetowe. Prowadzone są również wspólne ćwiczenia
polsko-niemieckie.
Sekretarz podkreślił, że miasto Cottbus oraz Zielona Góra również ma stosowne
porozumienia o współpracy. Nasi strażacy są liderem po stronie Polskiej.
J. Kurzępa podkreślił, że najważniejszym jest, aby straż zawsze była godna zaufania.
Następnie podziękował za dotychczasową służbę oraz złożył życzenia dalszych sukcesów.
Podkreślił, że to realne niebezpieczeństwo, nie tylko wirtualne. W domach czekają matki,
żony, dzieci, podziękowania należy złożyć również na ręce najbliższych.
Ad.5
Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Krośnie Odrzańskim na temat stanu
bezpieczeństwa w Powiecie Krośnieńskim w 2010 roku.
W imieniu Komendanta Powiatowego Policji w Krośnie Odrzańskim Mirosława
Kruszelnickiego informację na temat stanu bezpieczeństwa w Powiecie Krośnieńskim w
2010 roku przedstawił rzecznik Komendanta mł. aspirant Norbert Marczenia. Szczegółową
informację stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę.
D. Anioł poinformowała, że w ubiegłym miesiącu w miejscowości Dąbie miał miejsce
straszny wypadek drogowy, w którym zginęły 3 osoby. Tablice informacyjne dotyczące wsi
stoją już na terenie wsi, a winny być przesunięte, gdyż miejscowość się rozwija,
rozbudowuje. Liczba wypadków rośnie zatrważająco. Tir-y jadą z nadmierną prędkością, a
nasze drogi są w złym stanie, co również powoduje wzrost wypadków. Radna poprosiła o
częstsze kontrole policyjne na drogach.
M. Kruszelnicki przeprosił za spóźnienie. Podkreślił, że Komendantem Powiatowym jest od
miesiąca. Podkreślił, że w planach ma przekształcenie referatu ruchu drogowego w wydział,
co zwiększy jego znaczenie i pozwoli na zwiększenie liczby etatów. Zaznaczył, że będzie
rozmawiał z Komendantem Wojewódzkim w tym zakresie. Dużo służb angażowanych jest
obecnie do koordynacji na drogi krajowe. Na naszych drogach powiatowych sytuacja również
nie wygląda dobrze, jednak policjantów na nich nie ma. Kwestia ruchu drogowego to mój
priorytet. W kwestii ustawienia tablic informacyjnych w miejscowości Dąbie podkreślił, że są
to zapewne zadania geodezyjne i nie należą do kompetencji policji.
R. Pawłowski zwrócił uwagę, że kilka tygodni temu na ulicy Wiejskiej psy zaatakowały dzieci,
na wysokości oczyszczalni ścieków. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Problem polega
jednak na tym, że w tym momencie przejeżdżał tam radiowóz, który nie zatrzymał się na
wezwania dzieci. Poprosił, aby uczulić policjantów na tego typu sytuacje.
M. Kruszelnicki podkreślił, że ilość patroli pieszych to również nasz problem. Podkreślił, że
zamierza zintensyfikować współpracę ze strażą miejską. Patrole piesze spełniają swoje
prewencyjne zadania znacznie skuteczniej. Przedstawiona przez radnego sytuacja jest
skandaliczna i będę z tym walczył.
L. Borkowski poruszył kwestię odpowiedzialności karnej obywateli Niemieckich w Polsce
oraz Polaków na terenie Niemiec w zakresie przekraczania prędkości. Zapytał, czy są
zawarte stosowne umowy o przekazywaniu mandatów, łapania polskich samochodów na
drogach niemieckich? Zapytał, w jaki sposób Polska policja karze obywateli Niemieckich
łamiących przepisy drogowe, jaka jest ściągalność kar? Ponadto radny zwrócił uwagę na
znaczną ilość śmieci w okolicach dróg, w lasach. Zapytał, czy wyrzucanie śmieci w
miejscach niedozwolonych jest przestępstwem czy też wykroczeniem? Zapytał, czy w
przypadku zgłoszenia takiej sytuacji policja podejmuje interwencję?
M. Kruszelnicki zaznaczył, że śmieci to problem całego województwa. Zgodnie z kodeksem
karnym takie zachowanie traktowane jest jako wykroczenie. Proces nie jest objęty
porozumieniem międzynarodowym. Policja może reagować wyłącznie, gdy złapiemy na
gorącym uczynku. Prowadzona jest również współpraca ze strażą leśną.
L. Borkowski zapytał, czy jeśli obywatel zgłosi, to policja podejmie interwencję?
M. Kruszelnicki odpowiedział twierdząco. Podkreślił, że osoba złapana otrzymuje mandat lub
sprawa kierowana jest do sądu. W kwestii mandatów za przekroczenie prędkości zarówno
Polacy, jak i Niemcy odpowiadają na zasadzie zatrzymania na gorącym uczynku. W
przypadku zatrzymania obywatela Niemiec na terenie Polski (zatrzymanie na wideo
rejestrator) Niemiec płaci mandat gotówkowy, aby nie było problemów ze ściągnięciem
opłaty. Komendant przyznał, że nie wie jak jest w Niemczech w stosunku do obywateli
Polskich, którzy otrzymują mandaty z radarów stacjonarnych.
K. Barczuk zwrócił uwagę na bardzo zły stan techniczny drogi krajowej na rogatkach Krosna
Odrzańskiego w kierunku Połupina, gdzie występują bardzo duże koleiny. Były składane w
tym zakresie interpelacje do GDDKiA. Na tym odcinku, co pewien czas odnotowuje się
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wypadki samochodowe. Zapytał, czy w sytuacji, gdy stan techniczny drogi powoduje
zagrożenie życia, policja może wystąpić do zarządcy drogi o poprawę jej nawierzchni.
Odnosząc się do kwestii kradzieży paliwa radny podkreślił, że jako właściciel firmy
budowlanej często robi wykopy przy drogach. Bardzo często od momentu rozpoczęcia prac,
w ciągu 3 pierwszych dni dochodzi do kradzieży, w kolejnych dniach są kolejne. Podkreślił
również, że gdy właściciel zastawi pułapki na złodziei, to on staje się podejrzanym gdyż
stanowi zagrożenie dla przestępców. Często złodziej złapany na gorącym uczynku odgraża
się, że zgłosi na policję bezpodstawne pozbawienie wolności. Policjanci bardzo często nie
reagują na tego typu wezwania tłumacząc się, że byli w tym czasie na innej interwencji.
Statystyki zapewne byłyby inne, gdyby wyłapano tych złodziei.
M. Kruszelnicki podkreślił, że kradzież paliwa to plaga w całym województwie. Policja jednak
ma pewne sukcesy w tym względzie. Odnosząc się do kwestii dojazdu na interwencję zwrócił
uwagę, że bardzo ważnym problemem jest brak aresztu w Krośnie Odrzańskim. W
przypadku zatrzymania, patrol musi jechać z zatrzymanym do Gubina. W tym momencie
faktycznie czas podjęcia interwencji wydłuża się w znaczny sposób. W Krośnie
przeprowadzono remont budynku Komendy, jednak ktoś zapomniał o izbie zatrzymań.
Podkreślił, że będzie chciał ten problem rozwiązać jak najszybciej. Czas reakcji na zdarzenie
w obszarze miejskim powinien wynosić 10 minut, a w terenie wiejskim 17 minut. Odnosząc
się do zapytania dotyczącego stanu drogi wylotowej z Krosna Odrzańskiego w kierunku
Połupina podkreślił, że skontaktuje się z biurem rady w celu uzyskania informacji, jakie
działania były podejmowane dotychczas.
L. Kiertyczak podkreślił, że widoczna jest przebojowość nowego Komendanta. Radny zgodził
się z radnym Barczukiem w kwestii wystąpienia do GDDKiA w zakresie złego stanu
technicznego drogi. Jednocześnie zasugerował, aby wystąpić również do Zarządu Powiatu o
poprawę stanu dróg w Gubinie.
J. Kurzępa odnosząc się do statystyki wykrywalności rozbojów zwrócił uwagę, że jest to
jedyna kategoria, gdzie odnotowano znaczny spadek. Zapytał z czego to wynika? W kwestii
problemów przestępstw o przeciwdziałaniu narkomanii poinformował, że kilka lat temu robił
badania na temat narkomanii. Pogratulował 100% wykrywalności, jednocześnie zapytał, czy
mamy z tym problem, czy nie na terenie powiatu? Na poprzedniej sesji prywatne placówki
odwykowe zwracały uwagę na brak obsługi osób będących w obszarze uzależnienia
narkotykowego, nie ma statystyk w tym zakresie. Statystyki przestępczości nieletnich,
projekty realizowane w szkołach - to dobry kierunek działań policji. Statystyka jednak
zatrważa. To istotny problem wśród młodzieży.
Nawiązując do kręconego niedawno w Krośnie filmu „Yuma” podkreślił, że dziś to
degręgolada dawnej jumy. Sami jesteśmy odpowiedzialni za to, co było kiedyś. Czy za to, że
nastolatki są przestępcami odpowiadamy wszyscy? Z pewnością tak. Jaka jest ewaluacja
programów, jeśli tak, to jakie są konkluzje. Czy programy profilaktyczno-prewencyjne są
realizowane na zasadzie akcja-reakcja? Chcę zdiagnozować, jakie dysfunkcje w nich
występują. Od 8 miesięcy wspieram społeczność ze Żnina pod Bydgoszczą. Chłopcy, którzy
dokonali czynów są obecnie gloryfikowani, a dziewczynki są traktowane jako
współodpowiedzialne. Czasami robimy dużo, a jednak się nie udaje. Wiele robicie, a jednak
są wysokie wskaźniki przestępczości.
J. Marciniak wyraził zadowolenie z większej ilości pieszych partoli. Zawsze był unik ze strony
policji w tym względzie, a to zapewnie kwestia determinacji. Radny podziękował również za
współpracę jako Prezes stowarzyszenia. W lutym br. odbyły się obrady rady miejskiej na hali
sportowej i policja ochraniała te obrady, zapytał czy było aż takie zagrożenie? Czy było
konieczne wprowadzenie policji uzbrojonej w pałki i tarcze?
N. Marczenia podkreślił, że sesja rady miejskiej odbyła się na hali sportowej, gdyż nie mogła
się odbyć na terenie urzędu. Ze względów bezpieczeństwa poproszono nas o pomoc.
Monitorowaliśmy zachowania podczas tej sesji. O tym informowaliśmy osoby uczestniczące
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w sesji. Gdy tłum osób ruszył w kierunku osób publicznych, użyto policji w pełnym
umundurowaniu. Byliśmy po to, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkich osób
uczestniczących.
Odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącego Rady Powiatu podkreślił, że ewaluacja
programów jest. Działamy także jednostkowo – jest to wymuszone często przez media,
choćby nauka zachowania w przypadku ataku psów. Działania, które prowadzimy, są
realizowane latami i wtedy maja sens. Program „Bądź bezpiecznym kierowcom” jest
powtarzany, przypominamy o tym. Działania profilaktyczne, to działania także szkoły, nie
tylko policji. Czasami przeszkadzamy nauczycielom w prowadzeni zajęć, ale to wszystko po
to, by zwrócić uwagę na działania o charakterze preferencyjnym. Włączają się w to
nauczyciele, ale również w kościele na rekolekcjach. Najważniejsza jest jednak rola
rodziców.
M. Kruszelnicki odnosząc się do zaprezentowanej statystyki osób nieletnich podkreślił, że
jest to 23% nieletnich w stosunku do ogółu osób podejrzanych. Jest wzrost, ale wynika to z
tego, że policja podejmuje więcej działań w tym zakresie. Obszar ten był traktowany po
macoszemu. Szkoły często nie informowały nas, sprawy były chowane pod dywan. Teraz
więcej informacji do nas trafia i więcej jest ich w statystykach. Staramy się wyprzedzać
pewne zagrożenia. Robimy dużo choć możliwości mamy małe. Mamy nadzieje, że
długofalowy proces przyniesie pozytywne efekty. Wykrywalność rozbojów – spadek wynika z
ilości rozbojów. W 2009 było ich 14 a w 2010 było ich 10. Większość to wyrywanie torebek
Niemcom. Często Niemcy sami zgłaszają popełnienie przestępstwa dopiero na terenie
Niemiec, a nie do naszej policji. Narkotyki to zagrożenie bardzo duże. W statystyce są 3
płaszczyzny: posiadanie, przemyt i handel. Nie wiele robimy w tych 2 ostatnich. Robimy o
wiele za mało. Zatrzymanie posiadacza, to nie wiele, trzeba zatrzymywać handlarzy. W tym
jesteśmy mało skuteczni.
R. Pawłowski zapytał, czy policja korzysta z portali społecznościowych? Zwrócił uwagę, że
bardzo często na tych portalach są osoby, które zamieszczają zdjęcia np. na plantacjach
marihuany. Sami wystawiają siebie jako przestępców. Odnosząc się do wypowiedzi radnego
Marciniaka w kwestii interwencji policji na hali sportowej, skierował na ręce komendanta
wyrazy uznania dla policji. Podkreślił, że przed halą był wzburzony tłum, udało się jednak
bez użycia siły opanować to, co się tam działo.
J. Kurzępa podkreślił, że widać determinację i wole wykonania dużych zmian w podległych
służbach. Podkreślił, że Komendant może liczyć na poparcie i wsparcie ze strony Rady
Powiatu. Sami możemy wam pomóc poprzez ściąganie nogi z gazu podczas jady
samochodem. Trzeba zacząć od samego siebie. Oczekujemy skuteczności, ale może ona
obuchem uderzyć w nas samych.
M. Kruszelnicki poprosił o trochę czasu na przeprowadzenie zmian. Jednostka pracuje
dobrze, są dobrzy policjanci. W województwie jesteśmy dobrze postrzegani. Podziękował za
deklarację wsparcia. Wszystkim nam zależy, aby żyło się lepiej, bezpieczniej i spokojniej.
Ad.6
Informacja w zakresie realizacji zadań drogowych w Powiecie Krośnieńskim.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim Janusz Milczarek przedstawił
informację w zakresie realizacji zadań drogowych w Powiecie Krośnieńskim. Szczegółową
informację stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
M. Glaz zapytał, z czego wynika dziwny podział dróg powiatowych na ternie Gubina i Krosna
Odrzańskiego? Zwrócił uwagę, że na terenie Gubina jest ich aż 25 km (często są to małe
uliczki), natomiast na terenie Krosna zaledwie 7 km.

7

J. Milczarek podkreślił, że tego nikt nie wie. Ustawa „z klucza” w ten sposób podzieliła drogi
na poszczególne kategorie, ale geneza jest nie do zbadania.
L. Borkowski odnosząc się do wypowiedzi Dyrektora, z której wynika, że większość prac
wykonywanych jest we własnym zakresie zapytał, czy na terenie Gubina ZDP ma również
swoich pracowników?
J. Milczarek podkreślił, że w Gubinie jest obwód drogowy ze znakomitą bazą na terenie
byłego przejścia granicznego Gubinek. Tam mamy swoje służby. Zadania we własnym
zakresie obejmują budowę chodników oraz bardzo często przygotowywanie dokumentacji.
L. Borkowski zwrócił uwagę na wypowiedź dotyczącą łatania dziur. Zapytał, czy pod koniec
czerwca prace te będą wykonane w całości.
J. Milczarek podkreślił, że remontem obejmiemy wszystkie odcinki dróg i ulic, ale nie mogę
powiedzieć, że do końca roku nie będzie dziur nowych na drogach.
L. Borkowski zwrócił uwagę, że nie widać nakładu pracy ZDP. Wystarczą 3 dni i jest to samo,
co było przed remontem. Zasugerował zmianę technologii.
J. Milczarek zwrócił uwagę, że obok załatanej dziury tworzy się nowa. Jest wrażenie nie
wykonania pracy. Roboty utrzymaniowe są niewdzięczne. Widać co nie zrobione, a nie widać
co zrobione. Staramy się utrzymać przejezdność dróg. Największą bolączką jest ich stan.
Podkreślił, że co 10 lat każda droga powinna być pokryta nową nawierzchnią. Niektóre drogi
powiatowe liczą nawet po 40 lat.
D. Oleszek podkreślił, że wszyscy wiemy o tym, że jest źle, ale należy się zastanowić kiedy
zaczniemy temu przeciwdziałać? Zima się skończyła. Odnosząc się do stanu technicznego
zwrócił uwagę na odcinek drogi Dychów-Bobrowice. Kilka lat temu doszło tam do wypadku,
samochód wpadł w poślizg, na drodze było lodowisko. Dziecko wypadło przez szybę. Do tej
pory nic nie zrobiono, by poprawić stan tego odcinka drogi. Zwrócił uwagę, że tą drogą
jeżdżą autobusy dowożące dzieci do szkół. Podkreślił, że jeśli sygnalizuje się pewien
problem, to oczekuje się reakcji. Zwrócił uwagę, że w zadaniach ZDP występują objazdy
kontrolne dróg. Zapytał, czy takie objazdy są realizowane, czy są aktualizowane mapy z
ujęciem tych złych stanów? Podkreślił, że coś jest nie tak, jeśli dyrektor nie wie czy załata
wszystkie dziury do końca roku. Ciągle składamy interpelacje dotyczące dróg. To Dyrektor
powinien nam składać informacje o tym gdzie jest źle i kiedy zostanie naprawione. Nie tylko
z okresu zimowego, ale również z lat poprzednich. Podkreślił, że sam jako radny przygotował
wykaz miejsc gdzie należy przeprowadzić remont dróg. Zapytał, czy Dyrektor posiada taki
wykaz przygotowany przez swoją jednostkę?
J. Milczarek podkreślił, że Zarząd Dróg Powiatowych dysponuje doskonałą znajomością
stanu technicznego, usterek i potrzeb. Niezrozumieniem jest jak Pan odebrał moją
wypowiedź, że do końca roku nie załatamy dziur. Dziury zostaną załatane w przeciągu
miesiąca, jednak nie można dać gwarancji, że nie powstaną kolejne ubytki, które na bieżąco
trzeba remontować. To praca sukcesywna i będziemy ją realizować. Zimowe utrzymanie
dróg – nie uchylam się od odpowiedzialności. Jest źle, było ciężko, trzeba było jeździć
20km/h. Dlatego często sprzęt zimowy jeździ dziennie nawet 300 km. Nie mogę
zadeklarować, że mam złoty środek na tą sytuację. Inwentaryzacji nie musimy robić,
ponieważ doskonale znamy nasze drogi. Nie mamy szczegółowej rozpiski ile dziur jest w
drogach. Mamy wykaz rzeczowy zadań utrzymaniowych. Roboty interwencyjne i
zabezpieczające, wykorzystywani są na zasadzie likwidacji bieżących zagrożeń. Nie są to
prace planowane.
D. Oleszek zapytał od kogo ZDP oczekuje informacji na konieczność interwencji? Zapytał,
czy ZDP działa tylko po zdarzeniu?
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J. Milczarek podkreślił, że ZDP ceni sobie informacje z terenu i reaguje na bieżąco na każde
wezwanie. W razie potrzeby bardzo często przerzucamy pracowników z miejsca na miejsce.
D. Oleszek podkreślił, że dokończy swój wykaz i przekaże go Dyrektorowi, aby wiedział jakie
prace i gdzie należy wykonać na terenie gminy Bobrowice.
Starosta podkreślił, że jakość dróg powiatowych to duży kłopot. Mamy jednak pewne
ograniczenia. W budżecie można zapisać kilka milionów złotych na drogi, ale to nie jedyne
zadanie za jakie odpowiedzialny jest powiat. Małych ulic osiedlowych na terenie Gubina o
kategorii powiatowej jest bardzo dużo. Zwrócił uwagę, że w roku 2011 na inwestycje mamy w
budżecie zaplanowanych ponad 10 mln zł. W latach następnych może uda się więcej
środków finansowych przeznaczyć na bieżące zadania, w tym na remonty dróg. Przed nami
zakończenie hali, zakończenie termomodernizacji, wtedy będziemy mogli przeznaczać środki
na drogi. Kolejne ograniczenie to zrównoważenie wydatków bieżących z dochodami.
J. Kowalski zwrócił uwagę na bardzo zły stan nawierzchni na ul. Armii Czerwonej w kierunku
Bytnicy. W tym miejscu Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne prowadziło
prace. Zapytał, czy naprawa tej drogi i koszt spada na Powiat czy na KPWK? To najgorszy
odcinek drogi w powiecie. Droga jest kompletnie nie przejezdna. Czy wykonawca nie
powinien naprawić tego odcinka drogi?
J. Milczarek poinformował, że nawierzchnia bitumiczna została rozebrana na potrzeby
budowy kanalizacji sanitarnej. Inwestorem jest KPWK. Nawierzchnia została odtworzona w
kamieniu. Wielokrotne monity nie przyniosły efektu. Koszty ponosi firma lub inwestor, a nie
zarządca drogi. Dyrektor podkreślił, że ponowi jeszcze bardziej stanowczo nasz monit. Teraz
otrzymujemy informacje o kolejnych terminach realizacji tego zadania. Na przyszłość
postaramy się, aby do takich sytuacji nie doszło.
L. Kiertyczak poruszył temat zlecenia zimowego utrzymania dróg w gminach Bytnica i Dąbie.
Zapytał kto jest odpowiedzialny za monitorowanie tych prac? Jednocześnie podkreślił, że
władze Gubina chciały przejąć część ulic powiatowych, jednak pod warunkiem
kompleksowego ich wyremontowania przez Powiat.
J. Milczarek poinformował, że Zarząd Powiatu decyduje o przekazywaniu dróg i zmianie
kategorii. W kwestii zimowego utrzymania dróg na terenie obu gmin, podkreślił, że zostały
zawarte stosowne porozumienia w tym zakresie. Obie gminy w sposób zadawalający radziły
sobie z tym zadaniem. Porozumienie zawarte jest do końca kwartału 2012. W latach
poprzednich z innymi gminami również były zawierane porozumienia, jednak gminy wycofały
się.
K. Barczuk nadmienił, że Gmina Dąbie również planuje wycofanie się z tego porozumienia.
J. Milczarek podkreślił, że zadanie w zakresie zimowego utrzymania nie
możliwości ZDP. Zapytał, czy opłacalne będzie wysypanie ok. 5 mln złotych
postaci piasku z solą, a następnie kolejnego miliona na jego pozbieranie
zimowym? Czy nie lepiej przeznaczyć te środki na inwestycje ? Co roku
standardy. Krajówka ma 100 razy więcej na kilometr, niż my na powiatowe.

przekracza
na drogi w
po okresie
realizujemy

L. Borkowski podkreślił, że sensowne jest przeznaczanie środków na inwestycje, jednak nie
w kraju, w którym przez 6 miesięcy jest zima. Albo jest zima, albo okres pozimowy. Nie ma
innej opcji.
J. Milczarek podkreślił, że co roku przyjmowany jest plan zimowego utrzymania dróg.
Jesteśmy do wszystkiego przygotowani, poza aspektem finansowym.
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D. Anioł wyraziła swoje zdziwienie i niezrozumienie faktem, że Gmina Dąbie chce się
wycofać z porozumienia. Dość obrazków z filmów Barei, gdzie jedzie pług gminny i ubija
śnieg, po to by zaraz za nim jechał pług powiatowy, który ma ten śnieg pozbierać. Wszystko
obija się o pieniądze. Jednocześnie radna podziękowała Staroście i Wicestaroście za szybką
reakcję załatania dziury na terenie gminy Dąbie. To co robicie, robicie tyle na ile was stać.
K. Barczuk zwrócił uwagę, że na poprzedniej sesji rozpatrywano problem szpitala, problem
braku środków finansowych. Dzisiaj jest omawiana kwestia dróg i znów pojawia się problem
finansów. Zgadzam się z Dyrektorem Milczarkiem, wysypywanie piasku nie ma sensu. Dużo
jeżdżę po świecie i nie tylko u nas, ale i w innych krajach podczas zimy są paraliże. Możemy
wydać pieniądze na piasek i solankę, ale czy nie lepiej wolniej jeździć, zainwestować w drogi
poprzez ich budowę. Powyżej minus 6 stopni piasek nie roztopi śniegu czy lodu. Sól zniszczy
drogi i będą w jeszcze gorszym stanie. Trzeba wykonywać prace, ale nie mamy za dużo
środków finansowych i musimy zdecydować co jest ważniejsze. Nikt nam nie da z zewnątrz
środków. Tez jestem „za”, aby remontować.
L. Kiertyczak podkreślił, że na miejsce przyjeżdża kilku pracowników, sypie smołę z grysem,
przyklepie butem i za chwile znowu jest dziura. Tak wygląda obecna rzeczywistość.
M. Glaz złożył wniosek formalny, aby zakończyć dyskusję w tym zakresie. Zwrócił uwagę, że
prowadzone rozmowy trwają już 4 godziny, a jeszcze kilka punktów z porządku obrad jest do
zrealizowania.
Ad.7
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Krośnieńskiego na lata 2011-2019.
Skarbnik Powiatu Ewa Obara przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2011-2019.
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 zmiany w budżecie i budżetu powiatu na rok 2011.
Skarbnik Powiatu Ewa Obara przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie i
budżetu powiatu na rok 2011.
Przewodniczący Rady Powiatu J. Kurzępa poddał pod głosowanie przedstawiony projekt
uchwały.
W wyniku głosowania przedmiotowa uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.9
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
Starosta poinformował, że stosowne informacje zostały przesłane z materiałami na sesję.
Obrady Zarządu odbędą się również w dniu dzisiejszym i rozpoczną się po sesji.
W dniu 21 kwietnia br. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania realizacji
przez Województwo Lubuskie zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 138 (ul.
Wyspiańskiego i Chopina) w miejscowości Gubin.
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M. Glaz odnosząc się do informacji o podziale środków na dotacje dla organizacji
pozarządowych zapytał, w jaki sposób Zarząd Powiatu przeznaczył środki finansowe dla
„Tęczy” na zakup strojów? Czy inne kluby mogą również się starać o dofinansowanie, czy
środki na ten cel zostały przekazane z promocji ?
Starosta podkreślił, że Powiat może wspierać w formie dotacji na podstawie konkursów oraz
w ramach promocji. W kwestii zakupu strojów dla „Tęczy” wyjaśnił, że środki były
przeznaczone z promocji, klub zadeklarował umieszczenie na koszulkach napisu „Powiat
Krośnieński”.
M. Glaz zapytał, czyli każdy może wystąpić o dofinansowanie i każdy dostanie
dofinansowanie?
Starosta podkreślił, że każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.
Ad.10
Wnioski i oświadczenia radnych.
R. Pawłowski podkreślił, że rozmawiano dziś o pomocy w sytuacjach losowych. W drugi
dzień Świąt Wielkanocnych w Krośnie Odrzańskim wydarzyła się tragedia, spłoną dom.
Spłonęło dosłownie wszystko. Radny zaproponował pomoc dla tej rodziny. Zaproponował,
aby każdy z radnych przeznaczył po 100 zł na rzecz tej rodziny.
M. Glaz odnosząc się do Przewodniczącego Rady Powiatu J. Kurzępy zwrócił uwagę, że
jego interpelacja dotycząca podjęcia prac nad Strategią Edukacyjną Powiatu skierowana
była jedynie do członków Komisji Oświaty. Podkreślił, że choć nie jest członkiem tej komisji
to wyraża chęć udziału w pracach tego zespołu.
D. Anioł zaproponowała, aby na kolejnych sesjach omawiać jedno sprawozdanie, gdyż
dzisiaj przy takim natłoku informacji, trudno jest się skoncentrować po tylu godzinach.
J. Kurzępa podkreślił, że dyskusja była bardzo owocna. Przyglądamy się różnym
instytucjom. W ciągu roku nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego. Jedynie można
ograniczyć czas dla występujących i czas na dyskusje.
G. Świtalski odnosząc się do Przewodniczącego Rady Powiatu J. Kurzępy zwrócił uwagę, że
ten składa coraz więcej interpelacji, deklarując gotowość udziału w różnych pracach.
Podkreślił jednocześnie, że zbliżają się wybory do Sejmu. Zapytał, czy Przewodniczący nie
zostaw radnych z tą pracą? Może wystartujesz i nas osierocisz?
J. Kurzępa zadeklarował, że działania które obecnie podejmuje to nie kampania wyborcza.
To problemy, które należy podjąć. Składaliśmy interpelacje dotyczące nauki w szkołach
Niemieckich. Mamy odpowiedź z Kuratorium, które każe nam zająć się tą sprawą.
Zapraszam Państwa do współpracy. Mówię w powiązaniu z polityka młodzieżową, mówiąc o
strategii. To nie mięso wyborcze. Jako naukowiec nie odpuszczam odpowiedzialności. Nie
mogę złożyć deklaracji, czy będę startować w wyborach parlamentarnych. Miałem już dwie
propozycje i obie odrzuciłem.
Starosta odnosząc się do tematu poruszonego przez radnego Pawłowskiego podkreślił, że
jeśli potrzebne jest wsparcie, to można zrobić bardzo szybko. Mamy zgromadzonych trochę
oszczędności z naszych diet, a przy kolejnej wypłacie diety zostaną pomniejszone o 100
złotych.
Radni wyrazili zgodę przez aklamację.
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