Protokół VII / 11
Rady Powiatu Krośnieńskiego IV kadencji,
w dniu 26 maja 2011 roku
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim
Obrady VII sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego IV kadencji otworzył Przewodniczący Rady
Powiatu Jacek Kurzępa. Prowadzący obrady poinformował, że na podstawie listy obecności
w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może
obradować i podejmować prawomocne decyzje (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował na wniosek Skarbnika Powiatu zmianę
porządku obrad poprzez zmianę nazwy punktu 7. Punkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za rok 2010,
sprawozdań finansowych oraz informacji o stanie mienia komunalnego”
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad w punkcie 7.
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował na wniosek Skarbnika Powiatu zmianę
porządku obrad poprzez zmianę nazwy punktu 7a. Punkt 7a otrzymuje brzmienie:
„Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za rok 2010,
sprawozdań finansowych oraz informacji o stanie mienia komunalnego”.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad w punkcie 7a.
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował w imieniu Komisji Rewizyjnej zmianę porządku
obrad poprzez dodanie do porządku obrad punktu 17 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w
sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie
Odrzańskim”.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o dodanie do porządku obrad punktu 17.
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował w imieniu Komisji Rewizyjnej zmianę porządku
obrad poprzez dodanie do porządku obrad punktu 18 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w
sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Krośnie Odrzańskim”.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o dodanie do porządku obrad punktu 18.
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad.
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Interpelacje i zapytania radnych.
Informacja dotycząca uzależnień wśród dzieci i młodzieży.
Informacja dotycząca zachowań depresyjnych i suicydalnych dzieci i młodzieży.
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6. Przedstawienie autorskiej propozycji „Falochronu dla Powiatu Krośnieńskiego”
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za rok 2010,
sprawozdań finansowych oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
a) omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za rok
2010, sprawozdań finansowych oraz informacji o stanie mienia komunalnego
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w
sprawie wykonania budżetu powiatu za rok 2010,
c) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
Zarządowi Powiatu,
d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w
sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Powiatu Krośnieńskiego za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Powiatu Krośnieńskiego za 2010 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem
uchwały budżetowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie i budżetu powiatu na rok 2011.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Krośnieńskiego na lata 2011-2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Internatu wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Gubinie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji szkół wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Licealnych i Technicznych w Gubinie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wyposażenia na rzecz Zarządu Dróg
Powiatowych w Krośnie Odrzańskim.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Urzędu
Pracy w Krośnie Odrzańskim.
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim.
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 VI sesji Rady.
24. Zamknięcie obrad.
W wyniku głosowania zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad.3
Interpelacje i zapytania radnych.
R. Pawłowski poinformował, że otrzymał odpowiedź na interpelację złożoną na poprzedniej
sesji. Sprawa dotyczyła likwidacji oddziału wewnętrznego na koniec roku 2010 oraz przejęcie
jego prowadzenia przez szpital w Świebodzinie. Z informacji wynika, że sprawa ta była
omawiana na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 10 stycznia. Z protokołu wynika, że
sprawa została poruszona w sprawach różnych i było to tylko stwierdzenie Starosty, a nie
dyskusja. Czy było coś więcej niż tylko przedstawienie informacji? Jest to nowy podmiot, czy
pracownicy tego oddziału są zatrudnieni w Świebodzinie, czy w Krośnie? Czy dyrektor
Malejka jest nadal przełożonym pracowników z tego oddziału?
Z odpowiedzi Starosty wynika, że członkowie Zarządu Powiatu składają oświadczenia woli i
nie było obowiązku podejmowania uchwały w sprawie przekazania zadań świadczenia usług
na oddziale wewnętrznym nowemu podmiotowi w naszym szpitalu. Zapytał, czy takie
oświadczenia zostały złożone?
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Odnosząc się do ratownictwa medycznego podkreślił, że jest w posiadaniu informacji o
unieważnieniu konkursu na świadczenie usług ratownictwa medycznego na terenie Powiatu
Krośnieńskiego. Zapytał, co było powodem unieważnienia konkursu, czy istnieje zagrożenie
przejęcia tego zadania przez inny podmiot. Jakie mogą być dalsze losy szpitala? Czy w
kontekście wypowiedzi dyrektora szpitala na ostatniej sesji, brak kontraktu na ratownictwo
medyczne będzie gwoździem do trumny?
Radny zwrócił uwagę, że na drogach powiatowych zamontowano znaki ostrzegające o
fotoradarach, jednak radarów nie ma. Zapytał, czy jest przewidziane zamontowanie
radarów?
D. Oleszek poruszył problemy komunikacyjne na skrzyżowaniu dróg powiatowej nr 29 i
krajowej w Krośnie Odrzańskim przed dworcem PKP. Czy są koncepcje rozwiązania tej
kwestii, zwłaszcza ze względu na znaczne problemy przejazdu w godzinach szczytu.
Zapytał, czy jest koncepcja budowy ronda lub sygnalizacji świetlnej? Radny poprosił o
udzielenie odpowiedzi w formie pisemnej.
Od godz. 11.13 w posiedzeniu uczestniczył radny G. Świtalski (14/17)
M. Glaz podkreślił, że na ostatniej sesji składał interpelację dotyczącą hali sportowej.
Otrzymał odpowiedź, jednak jest to tylko przedruk z wniosku o środki unijne. W odpowiedzi
zacytowano treść wniosku, z którego wynika równy dostęp oraz brak możliwości odpłatnego
wynajmowania hali. Radny zapytał, czy hala będzie udostępniona dla klubów, dla sekcji, dla
mieszkańców?
Od godz. 11.15 w posiedzeniu uczestniczył radny J. Marciniak (15/17)
M. Glaz w odniesieniu do informacji z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym w zakresie
przedłużenia powierzenia obowiązków dyrektora szkoły zapytał, jakie jest stanowisko
Zarządu w kwestii powierzania stanowisk dyrektorom jednostek? Czy będą ogłaszane
konkursy, czy będą przedłużane umowy? Konkursy to niezłe rozwiązanie. Czy przedłużenie
powierzenia to koncepcja Zarządu wypracowana na całą kadencję?
W odniesieniu do informacji z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym zapytał, jakie roboty
dodatkowe są wykonywane przy budowie hali sportowej, jakie są koszty tych prac
dodatkowych oraz dlaczego nie stosujemy ryczałtowej formy zapłaty wykonawcy?
Radny odnosząc się do zapisów Statutu podkreślił, że radni na posiedzeniach komisji
merytorycznych nie opiniują projektów uchwał. Statut o tym mówi, a to nie jest realizowane.
W jaki sposób przygotowujemy projekty uchwał zgodnie z zapisami statutu?
Radny zapytał, czy są planowane na rok bieżący podwyżki dla pracowników Starostwa
Powiatowego oraz czy Starosta przyzna nagrody z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.
Od godz.11.20 w posiedzeniu uczestniczył radny J. Kowalski (16/17)
L. Borkowski złożył interpelację w imieniu mieszkańców Gubina. Interpelacja dotyczy
rozebranie komina przy granicy po byłej kotłowni. Zasugerował zaplanowanie środków na
przyszły rok na ten cel. Podkreślił, że budowla ta szpeci wizerunek miasta.
Radny poprosił o ustosunkowanie się do zapisów statutu szkół, zapytał czy zapisy mówiące
o konieczności przynoszenia zwolnień lekarskich przez uczniów jako usprawiedliwienia są
zgodne z Polskim prawem? Radny poprosił o udzielenie odpowiedzi w formie pisemnej.
D. Anioł podkreśliła, że w budżecie powiatu zaplanowano środki finansowe na budowę
chodnika w Szczawnie. Zapytała kiedy rozpocznie się planowana inwestycja?
Radna poprosiła również o wykoszenie traw przy drogach, szczególnie na skrzyżowaniach.
Radna zapytała, jaki jest koszt organizowanego w roku bieżącym Festiwalu Smaku. W
ubiegłym roku była to kwota 92.525 zł.
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M. Glaz podkreślił, że forma w jakiej zostały przesłane informacje, materiały na sesję to żart.
Nie da się z tego nic przeczytać. Jedna uchwała jest w formacie A5, inne w formacie A4.
Zaproponował, aby dokumenty były bindowane. To nie jest trudna technicznie rzecz. Jako
radni chcemy dobrze pracować, więc materiały winny być przygotowane w należyty sposób.
J. Kurzępa podkreślił, że jako Przewodniczący przyjmuje uwagi i będzie dążył i zabiegał o
jakość dokumentów.
D. Anioł zwróciła uwagę, że na jednej z poprzednich sesji radny K. Barczuk składał
interpelację w zakresie remontu drogi przed przejazdem kolejowym w kierunku Połupina.
Zapytała czy zostały już podjęte jakieś działania w tym zakresie?
L. Kiertyczak podkreślił, że od kilku sesji polemizuje ze Starostą w sprawie Dyrektora Domu
Pomocy Społecznej w Szczawnie. Poinformował, że zamierza złożyć pismo do Wojewody o
unieważnienie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania nowego Dyrektora. Z
informacji wynika, że Starosta musiał podjąć szybko decyzje. Radny zapytał, czy
rozmawiano w tej sprawie z urlopowanym dyrektorem. Radny podziękował wszystkim
dyrektorom jednostek podległych za obecność na sesji. Zapytał, dlaczego w obradach nie
uczestniczy Dyrektor DPS, czy dostał zakaz przychodzenia na sesję?
Ustosunkowując się do informacji z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym, odnosząc się
do punktu 8 - rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie, radny poparł dofinansowania.
Jednocześnie wyraził żal, że niektóre wnioski nie zostały rozpatrzone pozytywnie, w tym
wniosek Sołectwa w Chlebowie oraz wniosek w sprawie dofinansowania Wiosny nad Nysą.
Wstyd pojawić się na tym wielkim święcie jako radny powiatowy, gdyż Zarząd Powiatu nie
dofinansował imprezy nawet w kwocie 500 złotych. Radny poprosił o podawanie kwot oraz
uzasadnień.
Radny zapytał, co dalej z interpelacją z miesiąca stycznia dotyczącą remontu Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gubinie? W dalszym ciągu młodzież oraz grono
pedagogiczne zagrożone jest utratą zdrowia, a może życia. Radny podkreślił, że skoro
Starosta nie może pozyskać środków z Unii Europejskiej na ten cel, to należy ich szukać w
swoim budżecie.
Radny zapytał, czy od ostatniej sesji, od ostatniego posiedzenia Komisji Zdrowia, Zarząd
Powiatu monitorował sytuację w szpitalu? Czy temat szpitala był poruszany na posiedzeniu
Zarządu?
Ad.4, 6
Informacja dotycząca uzależnień wśród dzieci i młodzieży.
Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kurzępa podkreślił, że informację w zakresie
uzależnień wśród dzieci i młodzieży połączy z prezentacją dotyczącą autorskiej propozycji
„Falochronu dla Powiatu Krośnieńskiego” – załącznik do niniejszego protokołu. To
zintegrowany program przejścia od młodości ku dorosłości adresowany do młodzieży.
Podkreślił, że materiał przedstawiony na dzisiejszej sesji jest do dyspozycji wszystkich
zainteresowanych.
Ad.5
Informacja dotycząca zachowań depresyjnych i suicydalnych dzieci i młodzieży.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim Zofia Mielcarek
przestawiła informację dotyczącą zachowań depresyjnych i suicydalnych dzieci i młodzieży.
J. Kurzępa podkreślił, że sesje zazwyczaj są podzielone na pewne partie materiałów.
Początek to przedstawianie informacji z działań jednostek, ale również tak, jak dzisiaj,
przedłożenie informacji i edukowanie się wzajemnie. Często pracuję z osobami po próbach
samobójczych i trudno jest „wyciągnąć” takiego człowieka ze stanu depresyjnego. W okresie
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jesiennym te zjawiska są częstsze. Podziękował nauczycielom, wychowawcom, wszystkim
pracującym w obszarze dobra społecznego, za trud i pracę tworzenia falochronu nad
młodzieżą.
L. Borkowski zapytał, czy znana jest skala tego zjawiska na terenie powiatu?
Z. Mielcarek podkreśliła, że w ubiegłym roku odnotowano 4 próby samobójcze.
L. Borkowski podkreślił, że najważniejsze jest zwrócenie uwagi na uwarunkowania, które nas
dotyczą. Najważniejsze, aby zwrócić uwagę na czynniki sprawcze, alkoholizm wśród
rodziców oraz depresja rodziców. Ilość tych schorzeń wciąż narasta. Często takie schorzenia
udzielają się domownikom. To nie jest kwestia gorszego dnia, zaburzenia musza trwać co
najmniej 2 tygodnie, aby można było mówić o depresji.
Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę.
Ad.7
Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za rok 2010,
sprawozdań finansowych oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
a) omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za rok 2010,
sprawozdań finansowych oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
Starosta Krośnieński Jacek Hoffmann oraz Skarbnik Powiatu Ewa Obara przedstawili
sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2010, sprawozdań finansowych oraz
informacji o stanie mienia komunalnego.
Budżet Powiatu Krośnieńskiego na rok 2010 przyjęty został Uchwałą Rady Powiatu
Krośnieńskiego Nr XXXIV/247/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku. Plan dochodów został
określony w wysokości 68.470.021 zł i w ciągu roku uległ zmianom osiągając poziom
57.747.751 zł. Planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 54.158.012,92 zł, co
stanowi 93,78 % zakładanego planu. Plan wydatków został określony w wysokości
73.183.092 zł. W ciągu roku uległ zmianom osiągając poziom 63.363.288 zł i został
zrealizowany w kwocie 58.184.398,06 zł, co stanowi 91,83 % planu. W ramach wydatków –
wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 49.578.272,07 zł, co stanowi 85,21 % ogółu
wydatków, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 8.606.125,99 zł, co stanowi
14,79 % ogółu wydatków.
W uchwale budżetowej na 2010 rok zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 4.713.071 zł.
Jako źródło pokrycia deficytu wskazano kredyt. W ciągu roku planowany deficyt został
zwiększony do poziomu 5.615.537 zł, który został sfinansowany przychodami pochodzącymi
z zaciągniętych kredytów. W 2010 roku zaciągnięto kredyt na sfinansowanie planowanego
deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w PKO BP SA w kwocie
6.750.000 zł. Spłata zaciągniętych kredytów ogółem wyniosła 2.672.612,36 zł. W ramach
rozchodów udzielone zostały dwie pożyczki dla organizacji pozarządowych, w tym dla
Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Skarpa” w kwocie 10.000 zł oraz dla Stowarzyszenia
M. Glaz podkreślił, że trudno jest nowym radnym oceniać Zarząd, lecz można dokładniej
przeanalizować realizację budżetu pod kątem kwot. Zwrócił uwagę, że w dziale 600 w
rozdziale 614 zaplanowano wydatki w kwocie 14.647.500 zł, po zmianach zaplanowano
4.797.669 zł, natomiast wykonanie wyniosło zaledwie 2.166.486,84 zł. Jest to bardzo słabe
wykonanie. Inne pozycja kuriozalna – „pozostała działalność” zaplanowano 866.571 zł a
wykonano jedynie 3.089,54 zł. Zapytał dlaczego nie dokonywano zmian w ciągu roku w tym
zakresie? Lepiej jest wyprowadzać dochody jeśli wiemy, że ich nie będzie. W zakresie
edukacyjnej opieki wychowawczej wykonano zaledwie 3.000 zł. Nie do końca zrealizowane i
satysfakcjonujące są niektóre pozycje. Jak można na subwencjach i dotacjach mieć tak mały
dochód? Kwestią zarządzania i Zarządu jest to, aby wykonać dochody. Przyszłoroczne
absolutorium będzie całkiem inne.
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Skarbnik poinformowała, że subwencja oświatowa jest zapisane w rozdziale 751. Plan
zakładający 13 mln zakładał realizację 2 inwestycji (remont drogi w Bytnicy oraz inwestycja
drogowa w Bieżycach). Inwestycje te nie zostały zrealizowane. Musieliśmy mieć
zaplanowane wydatki, aby móc składać wnioski. Bez tego dochodu byłby duży deficyt.
Dochody w zakresie realizacji zadania w Bytnicy zostały zmienione w ciągu roku. Na
realizację zadania w Bieżycach do końca roku nie było wiadomo, czy pozyskamy środki.
Likwidacja dochodów oznaczałoby wycofanie się z wniosków. Działanie dotyczące braku
zmian w ciągu roku było całkowicie świadome.
Środki w wysokości 866.000 złotych to refundacja za termomodernizację, od sierpnia 2010 r.
trwa rozliczenie końcowe projektu. W związku ze zmianami we władzach Województwa
Lubuskiego nie udało się uzyskać refundacji w roku ubiegłym. Niezrealizowana refundacja z
roku ubiegłego, zostanie zrealizowana w roku bieżącym.
Zadanie realizowane z PFRON przesunięto na rok bieżący i w tym roku wpłyną odpowiednie
środki finansowe do budżetu.
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie
wykonania budżetu powiatu za rok 2010,
Skarbnik Powiatu Ewa Obara przedstawiła uchwałę nr 187/2011 z dnia 13 kwietnia 2011
roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie
opinii o wykonania budżetu powiatu za rok 2010.
c) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi
Powiatu,
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jarosław Kowalski przedstawił wniosek Komisji
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.
d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie
wniosku Komisji Rewizyjnej.
Skarbnik Powiatu Ewa Obara przedstawiła uchwałę nr 332/2011 z dnia 25 maja 2011 roku
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie opinii o
wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Krośnieńskiego.
Ad.8
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Powiatu Krośnieńskiego za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu
Krośnieńskiego za 2010 rok.
Przewodniczący Rady Powiatu J. Kurzępa przedstawił projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Krośnieńskiego za 2010 rok
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2010 rok.
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 absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
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Przewodniczący Rady Powiatu J. Kurzępa przedstawił projekt uchwały w sprawie
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
Przewodniczący Rady Powiatu J. Kurzępa poddał pod głosowanie przedstawiony projekt
uchwały.
W wyniku głosowania przedmiotowa uchwała została podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący oddał głos Pani Annie Szcześniewicz - Przewodniczącej Rady Powiatu III
kadencji.
A. Szcześniewicz wyraziła zadowolenie z udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.
Jednocześnie podkreśliła, że w dniu dzisiejszym chce przekazać na ręce Przewodniczącego
Kronikę, która została zainaugurowana z okazji 10-lecia samorządu powiatowego. Wyraziła
nadzieję, że każdy kolejny przewodniczący będzie prowadził dalszą część kroniki.
Przewodniczący podziękował za przekazaną kronikę.
Ad.10
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej.
Skarbnik Powiatu Ewa Obara przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w
sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
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 zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Skarbnik Powiatu Ewa Obara przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego.
M. Glaz podkreślił, że jest to dość duża kwota. Zapytał, jakie są to zobowiązania, na które
Powiat zaciąga kredyt?
Skarbnik wyjaśniła, że są to kredyty na pokrycie deficytu.
Przewodniczący Rady Powiatu J. Kurzępa poddał pod głosowanie przedstawiony projekt
uchwały.
W wyniku głosowania przedmiotowa uchwała została podjęta większością 13 głosów „za”,
przy 3 głosach „wstrzymujących”.
Ad.12
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.
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W wyniku głosowania przedmiotowa uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.13
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.14
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Internatu wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Gubinie.
Sekretarz Powiatu Zbigniew Kościukiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie likwidacji
Internatu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie.
R. Pawłowski podkreślił, że w roku bieżącym na budynku internatu zakończono
termomodernizację. Zapytał, czy w kontekście tego zadania oraz trwałości projektu, nie ma
zagrożenia, że Powiat będziemy musiał zwrócić pozyskane środki finansowe?
Starosta podkreślił, że internat nie jest odrębnym budynkiem, lecz stanowi integralną część
budynku szkolnego i będzie nadal wykorzystywane na potrzeby szkoły. Nie ma zagrożenia
zwrotu pieniędzy.
M. Glaz zapytał, jakie jest stanowisko związków zawodowych nauczycieli w tym zakresie?
M. Brodziński poinformował, że Związek Nauczycielstwa Polskiego z Gubina wyraził
negatywne stanowisko, natomiast ZNP „Solidarność” z Krosna Odrzańskiego wyraził
pozytywne stanowisko.
Przewodniczący Rady Powiatu J. Kurzępa poddał pod głosowanie przedstawiony projekt
uchwały.
W wyniku głosowania przedmiotowa uchwała została podjęta większością 12 głosów „za”
przy 3 głosach „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym”.
Ad.15
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji szkół wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych
i Technicznych w Gubinie.
Sekretarz Powiatu Zbigniew Kościukiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie likwidacji
szkół wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie.
Przewodniczący Rady Powiatu J. Kurzępa poddał pod głosowanie przedstawiony projekt
uchwały.
W wyniku głosowania przedmiotowa uchwała została podjęta większością 15 głosów „za”
przy 1 głosie „wstrzymującym”.
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Ad.16
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wyposażenia na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych
w Krośnie Odrzańskim.
Sekretarz Powiatu Zbigniew Kościukiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie
przekazania wyposażenia na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim.
L. Kiertyczak podkreślił, że był przeciwnikiem zakupu nowego samochodu dla Starostwa.
Obecnie przekazywany samochód ma ponad 300000 km przebiegu i może się rozlecieć w
każdej chwili. Czy narażając pracowników ZDP możemy go przekazać? Podkreślił również,
że Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Pani Kwiatkowska odmówiła przyjęcia tego
samochodu. Radny zapytał, czy przekazywany samochód jest sprawny? Czy w momencie
planowania zakupu nowego samochodu ten nie nadawał się do jazdy, a teraz się nadaje?
Starosta podkreślił, że nigdy nie mówił, że samochód się rozleci podczas jazdy. Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych wystąpił do Zarządu Powiatu o przesuniecie środków na zakup
używanego samochodu dla potrzeb obwodu w Gubinie. Zarząd postanowił odstąpić stary
samochód Starostwa. Nadmienił ponadto, że Pani Kwiatkowska nie chciała przejąć
samochodu, ponieważ nie uzyskałaby środków na zatrudnienie kierowcy. O przydatności
samochodu do ruchu nie decyduje Starosta, decyduje stacja diagnostyczna. Nasze
argumenty były takie, że stary samochód ma przejechane 300000 kilometrów, nie ma
klimatyzacji, a nowy jest wykorzystywany na dużo większe odległości niż był stara.
L. Kiertyczak zwracając się do Dyrektora Janusza Milczarka zapytał, czy ten jest zadowolony
z takiego podarunku?
J. Milczarek podkreślił, że nie wie, czy dożyje czasów kiedy Zarząd Dróg Powiatowych
będzie dysponował tylko nowym sprzętem. Wiele sprzętu na wyposażeniu ZDP było
kupowane jako sprzęt używany i sprawuje się znakomicie. Mam nadzieje, że też tak będzie
ze Skodą Octavią. Na obszarze, dla którego jest przewidziany, ten samochód będzie się
dobrze sprawować.
M. Glaz zapytał Starostę, jaki jest nowy zakupiony samochód?
Starosta poinformował, że jest to również Skoda Octavia, pojemność 1,6 benzyna,
samochód wyposażony w poduszki powietrzne, klimatyzację, koloru grafitowego, rok
produkcji 2011. Samochód zakupiono za kwotę 57.000 złotych.
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 rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Urzędu Pracy
w Krośnie Odrzańskim.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jarosław Kowalski przedstawił projekt uchwały w
sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie
Odrzańskim oraz wyjaśnił zakres skargi Pani Ewy Neumann.
J. Kurzępa zapytał, czy jest wymóg prawny podejmowania uchwały w tym zakresie.
W. Banach podkreślił, że wymóg podjęcia uchwały oraz analizy przez Komisje Rewizyjną
wynikają ze Statutu Powiatu.
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Przewodniczący Rady Powiatu J. Kurzępa poddał pod głosowanie przedstawiony projekt
uchwały.
W wyniku głosowania przedmiotowa uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.18
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jarosław Kowalski przedstawił projekt uchwały w
sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Krośnie Odrzańskim. Jednocześnie podziękował obu Paniom Dyrektor za przybycie na
posiedzenie Komisji i udzielenie wyjaśnień.
L. Borkowski zwrócił uwagę na długi okres pomiędzy złożeniem wniosku a udzieleniem
odpowiedzi.
Z. Mielcarek poinformowała, że odpowiedzi udzielane są zawsze w ustawowym terminie.
Ostateczna odpowiedź został udzielona w terminie późniejszym.
Przewodniczący Rady Powiatu J. Kurzępa poddał pod głosowanie przedstawiony projekt
uchwały.
W wyniku głosowania przedmiotowa uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.19
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
Starosta poinformował, że informacja została przesłana w formie pisemnej wraz z
materiałami na sesję.
Odnosząc się do interpelacji radnego L. Kiertyczaka w zakresie dofinansowania wniosku
Sołectwa na organizowany plener plastyczny oraz w sprawie dofinansowania Wiosny nad
Nysą, podkreślił, że brak dofinansowania nie wynika ze złośliwości Zarządu. Poinformował,
że już od 4 lat prosi Burmistrza Gubina, aby to on wystąpił do Powiatu o dofinansowanie tej
imprezy, a nie Dom Kultury. Jako samorząd nie możemy przekazać środków finansowych
dla Domu Kultury. Dla samorządu gubińskiego byłaby taka możliwość.
Odnosząc się do wniosku Sołectwa podkreślił, że wnioskodawcy zapomnieli napisać wniosku
o dofinansowanie z Euroregionu i dlatego teraz występują do Powiatu. niestety nie mamy w
budżecie środków finansowych na ten cel.
Starosta poinformował, że kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu odbędzie się zaraz po
zakończeniu sesji.
Następnie złożył krótką informację z przeprowadzonego w ubiegłym tygodniu Europejskiego
Tygodnia Młodzieży. Poinformował ponadto, że w dniu 24 maja odbyło się wyborcze
spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych, które wybrały władze do Rady
Organizacji Pożytku Publicznego.
Następnie Starosta zaprosił wszystkich radnych na „Festiwal Smaku”, który odbędzie się w
dniu 11 czerwca 2011 roku.
Ad.20
Wnioski i oświadczenia radnych.
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Nie zgłoszono wniosków.
Ad.21
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Starosta odpowiadając na interpelację radnego R. Pawłowskiego w zakresie funkcjonowania
oddziału wewnętrznego szpitala poinformował, że w dniach pomiędzy 21 grudnia 2010 roku
a 27 stycznia 2011 roku oddział wewnętrzny funkcjonował bez kontraktu z NFZ, a koszty
funkcjonowania ponosiła Spółka KNOW-HOW. Od 27 stycznia br. obowiązywał kontrakt,
który podpisał szpital w Świebodzinie. W dniu 23 stycznia br. NFZ rozstrzygnął konkurs na
świadczenie usług na oddziale wewnętrznym, do konkursu przystąpił tylko szpital ze
Świebodzina. W kwestii stosunku pracy pracowników, zostanie udzielona odpowiedź w
formie pisemnej po uzyskaniu odpowiedzi od dyrektora szpitala.
R. Pawłowski podkreślił, że pracownicy szpitala byli przejmowani przez nowego pracodawcę
w oparciu o art.23` kodeksu pracy. Zapytał, czy w kontekście działań grudniowych
pracownicy nie stracą na swoich świadczeniach? Zwrócił również uwagę, że ordynator
Oddziału Wewnętrznego jest jednocześnie Dyrektorem ds. Medycznych. Zapytał, czy w
takiej sytuacji osoba pełniące te dwie funkcje pracuje w Krośnie Odrzańskim czy w
Świebodzinie?
Starosta poinformował, że wyjaśni ta sytuację i udzieli odpowiedzi w formie pisemnej.
Starosta odpowiadając na interpelację radnego R. Pawłowskiego w zakresie ratownictwa
medycznego poinformował, że konkurs na ratownictwo unieważniony został dla jednostek w
całym województwie, ze względu na błędy podczas wprowadzania danych do systemu.
Został rozpisany nowy konkurs. Na terenie Powiatu Krośnieńskiego swoje oferty złożyły dwa
podmioty: NZOZ Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego oraz firma prywatna Ratownictwo
Medyczne z Żar. Jest to pewne zagrożenie, ponieważ NFZ wybiera tańszą usługę. Jeśli w
wyniku konkursu wygra firma z Żar, nasz szpital straci ok. 4 mln złotych.
Odnosząc się do zapytania dotyczącego fotoradarów podkreślił, że jest wymóg ustawiania
znaków pionowych informacyjnych, zapewne w niedługim czasie zostaną ustawione video
rejestratory.
Starosta odpowiadając na interpelację radnego D. Oleszka w zakresie poprawy sytuacji na
skrzyżowaniu drogi nr 29 podkreślił, że zarządcą tego odcinka drogi jest Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad. Koncepcja wraz z budową obwodnicy przewidywała tam remont,
jednak ze względu na oddalenie tej inwestycji w czasie nie wiadomo jaką koncepcję ma
GDDKiA. Podkreślił, że wystąpimy do zarządcy drogi w przedmiotowym zakresie.
Starosta odpowiadając na interpelację radnego M. Glaza w zakresie funkcjonowania hali
sportowej podkreślił, że w dniu dzisiejszym nie może udzielić innej odpowiedzi, niż ta, która
została udzielona na piśmie. Należy upewnić się, jakie są możliwości prawne. Za 5 lat, po
okresie obowiązywania projektu zapewne będzie możliwość odpłatnego korzystania, jednak
to również musi zostać sprawdzone pod względem zgodności z prawem.
M. Glaz podkreślił, że zadał to pytanie w trosce o to, żeby ta hala „żyła”. Nie może być tak
jak z boiskiem, które nie ma obłożenia. Nie można zamykać hali o godz. 15 zaraz po
zakończeniu zajęć szkolnych.
Starosta odpowiadając na interpelację radnego M. Glaza w zakresie konkursów na
stanowiska dyrektorów w jednostkach podległych poinformował, że konkursy są tą metodą,
która mobilizuje dyrektorów do nowych działań. Jednakże w obecnej kadencji, Zarząd
Powiatu podjął decyzję o przedłużaniu powierzenia stanowiska wszystkim dyrektorom.
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W kwestii robót dodatkowych przy realizacji inwestycji – Budowa hali sportowej, odpowiedź
zostanie udzielona w formie pisemnej.
W zakresie Statutu Powiatu oraz opiniowania uchwał podczas posiedzeń komisji
merytorycznych podkreślił, że np. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu podjęła decyzję o nie
głosowaniu uchwał podczas posiedzenia. Każdy jednak ma prawo wyrazić swoją opinię.
Odpowiedź zostanie udzielona przez radcę prawnego w formie pisemnej.
Odpowiadając na pytanie dotyczące podwyżek dla pracowników Starostwa Starosta
poinformował, że w tegorocznym budżecie nie ma przewidzianych środków na regulację
płac. Taka możliwość będzie istniała w przypadku sprzedaży budynku pałacowego w
Brzeźnicy, sprzedaży nieruchomości po byłym drogowym przejściu granicznym Gubinek oraz
uzyskaniu dotacji z tytułu przekształcenia szpitala. Wtedy Rada Powiatu będzie decydowała
o przeznaczeniu tych środków. Jednocześnie poinformował, że w dniu dzisiejszym zostały
wypłacone nagrody dla pracowników z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego w wysokości
średnio 1000 złotych brutto.
W zakresie formy przekazywania dokumentów dla radnych na sesję, Starosta poinformował,
że radni w każdej kadencji ustalali różne formy. Możemy sobie sami taką formę wypracować,
jak będą dostarczane dokumenty.
Starosta odpowiadając na interpelację radnego L. Borkowskiego w zakresie zburzenia
komina po byłej kotłowni w Gubinie poinformował, że dotychczas kotłownia była
wykorzystywana na potrzeby Powiatowego Domu Dziecka, jako pomieszczenia
magazynowe. Obecnie planowane jest wyburzenie kotłowni wraz z kominem i
umiejscowienie tam miejsc parkingowych. W przeciągu miesiąca powinien powstać
kosztorys.
W zakresie zwolnień lekarskich uczniów odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.
Starosta odpowiadając na interpelację radnej D. Anioł w zakresie budowy chodnika
poinformował, że rozstrzygnięty został już przetarg i inwestycja zostanie zrealizowana do
końca sierpnia br.
W zakresie wykaszania traw na poboczach dróg poinformował, że koszenie poboczy już
rozpoczęto i prace zostaną ukończone w przeciągu 2 tygodni.
Odnosząc się do kosztów organizacji Festiwalu Smaku, Starosta poinformował, że jest to
koszt 15.000 euro oraz 21.000 złotych jako wynagrodzenie gwiazdy wieczoru. Powiat ponosi
koszty wynagrodzenia gwiazdy oraz 15% z 15.000 euro. Pozostała kwotę Powiat uzyskał z
Euroregionu. W ramach złożonego projektu zakupywane są materiały promocyjne, które
wykorzystywane są przez cały rok.
D. Anioł porównując do imprez podobnych zwróciła uwagę, że impreza powiatowa jest
bardzo droga.
Starosta podkreślił, że w ubiegłym roku organizowany był Międzynarodowy Festiwal
Współczesnej Wsi. Wiązało się to z zapewnieniem wyżywienia dla wszystkich uczestników.
Ponadto należy pamiętać o pozostałych kosztach takich jak: przyłącza wodne, energetyczne,
wynajem toalet, wynajem sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem. W przyszłym roku
zastanowimy się nad formą imprezy.
D. Anioł zwróciła uwagę, że 12 czerwca br. jest święto Zielone Świątki. Zapytała, czy nie
można było połączyć tych uroczystości?
Starosta poinformował, że tegoroczny Festiwal Smaku połączony został
z imprezą
organizowaną przez Burmistrza, Dniami Krosna Odrzańskiego.
Odpowiadając na interpelację w zakresie remontu drogi krajowej w kierunku Połupina
poinformował, że sprawdzi, czy jest jakaś odpowiedź z GDDKiA w przedmiotowej sprawie.
D. Anioł poinformowała, że jest grupa ludzi, która myśli o zablokowaniu tej drogi.
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Starosta odpowiadając na interpelację radnego L. Kiertyczaka w zakresie dyrektora Domu
Pomocy Społecznej w Szczawnie poinformował, że odpowiedzi udzieli w formie pisemnej.
Jednocześnie podkreślił, że nie rozmawiał z urlopowanym dyrektorem Pawłowskim,
ponieważ w miesiącu listopadzie ubiegłego roku podpisał mu kolejne przedłużenie urlopu
bezpłatnego.
Odpowiadając na kwestię nieobecności dyrektora J. Hadady na sesji poinformował, że
Dyrektor poprosił o możliwość nieobecności na dzisiejszej sesji. Wcześniej nie informował
czy będzie.
D. Anioł podkreśliła, że kilka razy dzwoniła do dyrektora na numer prywatny, kilka razy do
pracy, jednak nigdy nie mogła się z nim skontaktować. Z informacji uzyskanych w biurze
rady wynika, że zaproszenia na sesję są wysyłane do wszystkich dyrektorów. A zatem czy
można tak lekceważyć całą Radę? Jeśli nie można porozmawiać z dyrektorem telefonicznie,
to chciałbym zrobić to na sesji. Jednak jak się okazuje to również nie jest możliwe.
L. Kiertyczak podkreślił, że spotkanie z dyrektorem jest mniej prawdopodobne niż wygranie
„6” w totolotka. Może to głupio wygląda, ale ja chce pomóc Panu Staroście. W pewnych
godzinach Starosta jest jego przełożonym, ale w innych godzinach to pan dyrektor jest
przełożonym Starosty ze względów partyjnych. Życzyłbym sobie, aby był pan dobrym
Starostą, a nie kierowanym z boku.
Starosta poprosił radnego o nieupolitycznianie obrad, jednocześnie zaznaczył, że również w
strukturach partyjnych jest wyżej niż Pan Hadada.
Starosta odpowiadając na interpelację radnego L. Kiertyczaka w zakresie remontu
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gubinie poinformował, że wszelkie prace
mogą być przeprowadzone w okresie wakacyjnym. Oznacza to, że pozostało jeszcze półtora
miesiąca na pozyskanie środków finansowych.
W zakresie nadzoru nad szpitalem Starosta poinformował, że ma stały kontakt, zarówno z
dyrektorem szpitala jak i z prezesem spółki. W kwestiach organizacyjnych wszystkie
informacje są przekazywane na bieżąco. Za kwestie medyczne odpowiada dyrektor.
Ad.22
Sprawy różne.
J. Czerepko, zaproponował aby następna sesja odbyła się wcześniej niż w ostatnim tygodniu
czerwca, ponieważ wielu radnych zaplanowało już urlopy.
D. Anioł podkreśliła, że na początku kadencji zmieniono termin właśnie po to, by sesje
odbywały się w ostatnim tygodniu.
M. Glaz podkreślił, że radni zaplanowali sobie urlopy biorąc również pod uwagę fakt, że
sesje są w ostatnim tygodniu każdego miesiąca.
K. Barczuk zaproponował, aby sesję zorganizować przed zakończeniem roku szkolnego,
czyli w okolicach 21 czerwca.
M. Glaz zapytał, czy nie może pozostać termin 30 czerwca?
K. Barczuk zaznaczył, że dyskusja o terminie sesji jest 4 tygodnie przed, wiec może uda się
poprzekładać zaplanowane wcześniej obowiązki lub urlopy.
J. Kurzępa poinformował, że zostały zgłoszone dwie propozycje: 21 lub 30 czerwca.
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