Protokół VIII / 11
Rady Powiatu Krośnieńskiego IV kadencji,
w dniu 21 czerwca 2011 roku
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim
Obrady VIII sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego IV kadencji otworzył Przewodniczący Rady
Powiatu Jacek Kurzępa. Prowadzący obrady poinformował, że na podstawie listy obecności
w sesji uczestniczy 16 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może
obradować i podejmować prawomocne decyzje (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego protokołu).
Przewodniczący zaproponował zmianę kolejności porządku
przesunięcie punktu 6 o dwa punktu do góry, w miejsce punktu 4

obrad.

Zaproponował

W wyniku głosowania zaproponowana zmiana została przyjęta jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował na wniosek Starosty zmianę porządku obrad
poprzez dodanie do porządku obrad punktu 10 w brzmieniu: „10. Podjęcie uchwały w
sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Krośnieńskiego na lata 2011-2019”
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad w punkcie 10.
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował na wniosek Starosty zmianę porządku obrad
poprzez dodanie do porządku obrad punktu 11 w brzmieniu: „11. Podjęcie uchwały w
sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad w punkcie 11.
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował na wniosek Starosty zmianę porządku obrad
poprzez dodanie do porządku obrad punktu 12 w brzmieniu: „12. Podjęcie uchwały w
sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 roku, na
które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych”.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad w punkcie 12.
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował na wniosek Starosty zmianę porządku obrad
poprzez dodanie do porządku obrad punktu 13 w brzmieniu: „13. Podjęcie uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości powiatowej na rzecz
Gminy Bobrowice, z przeznaczeniem zagospodarowania tej nieruchomości jako terenu pod
budowę świetlicy wiejskiej wraz z placem zabaw”.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad w punkcie 13.
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie.

1

Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował na wniosek Starosty zmianę porządku obrad
poprzez dodanie do porządku obrad punktu 14 w brzmieniu: „14. Podjęcie uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny nieruchomości”.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad w punkcie 14.
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.
Dyskusja na temat profilu absolwenta szkół ponadgimnazjalnych Powiatu
Krośnieńskiego.
5. Omówienie działań kulturalnych, sportowych i promocyjnych realizowanych przez Powiat
Krośnieński.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki NZOZ Nowy Szpital Powiatu
Krośnieńskiego w Krośnie Odrzańskim za rok 2010.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Krośnie Odrzańskim.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Krośnieńskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie powiatu na rok 2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2011-2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające
finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej w 2011 roku, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
powiatowej na rzecz Gminy Bobrowice, z przeznaczeniem zagospodarowania tej
nieruchomości jako terenu pod budowę świetlicy wiejskiej wraz z placem zabaw.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny
nieruchomości.
15. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
16. Wnioski i oświadczenia radnych.
17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
18. Sprawy różne.
19. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady.
20. Zamknięcie obrad.
W wyniku głosowania zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad.3
Interpelacje i zapytania radnych.
M. Glaz –złożył interpelację w zakresie funkcjonowania aptek na terenie Powiatu
Krośnieńskiego. Zapytał, czy Starostwo prowadzi rejestr aptek, czy jest taki obowiązek?
Radny poruszył również kwestię remontu drogi - ul. Armii Czerwonej w Krośnie Odrzańskim.
Zapytał, czy Starostwo wspólnie ze spółką prowadzącą remont na tej ulicy planuje raz i
dobrze zrobić tą drogę? Czy podjęto rozmowy, aby jednolicie wykonać ten odcinek drogi?
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R. Pawłowski podkreślił, że w ostatnim czasie rozprowadzane na terenie Krosna były ulotki
przedstawiające program obchodów Dni Krosna Odrzańskiego. W drugim dniu odbył się
Festiwal Smaku. Jednak na ulotkach nie ma wzmianki, że ta impreza została sfinansowana
przez Powiat. Znajduje się natomiast informacja, że impreza została dofinansowana przez
Urząd Marszałkowski oraz Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim. Zapytał, kto wydawał te
ulotki? Dlaczego nie promuje się Powiatu? Festiwal to główne zadanie promocyjne Powiatu.
Mieszkańcy odbierają tą imprezę, jako imprezę organizowaną przez miasto.
Odnosząc się do protokołu pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy
Społecznej w Szczawnie podkreślił, że znaczną część poświęca się relacjom
interpersonalnym między pracownikami. Wśród pracowników zostały rozprowadzone
anonimowe ankiety. Z pośród 27 ankiet, które wróciły do Starostwa zaledwie 5 było
pozytywnych, natomiast aż 22 wyrażały negatywną opinię. Wymieniane negatywne zjawiska
występujące w DPS to ignorowanie, niszczenie reputacji, plotkowanie, oskarżenia o
niepopełnione błędy, ustne groźby i pogróżki, utrudnianie kontaktów z innymi pracownikami.
Tych uwag jest znacznie więcej. Z protokołu wynika, że osobami odpowiedzialnymi za taką
sytuację są osoby na stanowiskach kierowniczych. Radny zapytał, czy w związku z tymi
zachowaniami mobbingowymi Starosta podjął jakieś kroki?
G. Świtalski odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy w zakresie organizacji Festiwalu
Smaku oraz braku promocji w tym zakresie zaproponował, aby kolejny festiwal Smaku
zorganizować na terenie miasta Gubina.
L. Kiertyczak odnosząc się do przeprowadzanej kontroli przez Komisję Rewizyjną w Domu
Pomocy Społecznej w Szczawnie, zwrócił uwagę na dużą ilość zaleceń pokontrolnych.
Skupił się na zaleceniu nr 19 dotyczącym przestrzegania procedury naboru na stanowiska
urzędnicze. Podkreślił, że otrzymał kolejną odpowiedź Starosty na interpelację dotyczącą
powołania dyrektora. Zaznaczył, że zgadza się ze Starostą, że należało w trybie pilnym
powołać dyrektora, gdyż placówka nie mogła funkcjonować bez dyrektora. Zapytał, dlaczego
podczas podejmowania decyzji Starosta nie uwzględnił personelu zatrudnionego w DPS. Są
tam dwie osoby posiadające niezbędne wykształcenie oraz doświadczenie i kwalifikacje.
Mimo tego Starosta nie podjął rozmów z tymi osobami.
Radny poruszył również kwestię dokończenia remontu w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Gubinie. Obecna sytuacja nadal zagraża bezpieczeństwu uczniów i
grona pedagogicznego. Z poprzednich wypowiedzi Starosty w tym zakresie wynika, że
obecnie Powiat nie uzyskał środków z PFRON. Jednocześnie Starosta zadeklarował, że
nawet jeśli Powiat tych środków nie otrzyma, remont zostanie przeprowadzony ze środków
własnych. Radny zapytał, czy biorąc pod uwagę rozpoczynający się okres wakacyjny, czy w
najbliższy poniedziałek rozpocznie się remont placówki?
Radny podkreślił, że rozmawiał z Panią Skarbnik ta temat budżetu powiatu i z informacji,
jakie uzyskał wynika, że Powiat ma zaciągnięte kredyty na kwotę ok. 32 mln złotych. Same
odsetki to 1 mln rocznie. Nie jest to zagrożenie dla budżetu, gdyż nie wszystkie kwoty
kredytu wchodzą do limitów ostrożnościowych. Jednocześnie zaproponował rozszerzenie
projektu dzisiejszej uchwały w sprawie kredytu i zaciągnięcie dodatkowej kwoty 2 lub 3 mln i
przeznaczenie jej na kapitalny remont ulicy Wojska Polskiego w Gubinie.
Radny zwrócił również uwagę, że Komisja rewizyjna jest już na półmetku kontroli dotyczącej
wydawnictw samorządowych. Podkreślił, że z informacji uzyskanych na komisji wynika, że to
Starosta decydował o tym, jakie artykuły i zdjęcia mają się ukazywać. Nie zawsze jednak
ukazywało się tyle artykułów aby zapełnić 2 strony. Ponadto podkreślił, że w zawartej
umowie zostały zapisane zasady kolportażu. Koszt kolportażu w pierwszych miesiącach
wydawania „Wieści samorządowych” wynosił ok. 500 złotych. Dziwny zbieg okoliczności
sprawił, że w okresie przedwyborczym była to już kwota powyżej 1000 złotych. Z czego
wynikała tak znaczna podwyżka? Radny poinformował, że z informacji uzyskanych na
Poczcie wynika, że w tym okresie nie było podwyżki opłat pocztowych. Radny poprosił o
udzielenie odpowiedzi na piśmie w tym zakresie.
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Następnie radny L. Kiertyczak zapytał, ile średnio miesięcznie godzin pracuje kierowca
samochodu służbowego oraz czy pracował w dni ustawowo wolne od pracy? Zapytał ile
godzin w miesiącu zostało przejechanych. Zwrócił uwagę, że coraz więcej posiedzeń komisji
i sesji odbywa się po godzinach pracy. My jako radni możemy sobie pogratulować, że tyle
pracujemy. Zapytał jednocześnie, w jaki sposób są wynagradzanie pracownicy obsługujący
sesję?
K. Barczuk poruszył temat wizyty dwóch członków Komisji Rewizyjnej nad Bobrem w
miejscowości Gola. Zwracając się do radcy prawnego zapytał, czy nie jest to przekroczenie
kompetencji radnego? Nad Bobrem przebywali pensjonariusze DPS wraz z opiekunkami. W
związku z tym, że było ciepło. Panie, porozbierały się i nie spodziewały się tej wizyty więc
były w dziwnych strojach. Nie spodziewały się również wizyty członków komisji, były
zbulwersowane faktem ich przybycia. Jednocześnie radny przypomniał, że R. Pawłowski
nadal jest dyrektorem DPS, tylko urlopowanym. Obecne nad Bobrem pracownice boją się, że
w ten sposób Pan Pawłowski je zastrasza. Jedna z Pań była na tyle zbulwersowana, że
zgłosiła tą sprawę Dyrektorowi i jest sporządzona notatka. Pozostałe Panie bały się dopisać
do tej notatki, bo nie wiedzą kiedy dyrektor wróci do pracy i czy to nie będzie jakaś zemsta.
Jeśli była wola kontroli Komisji Rewizyjnej nad Bobrem, to czy nie mogła Komisja pojechać w
pełnym składzie po uprzednim uprzedzeniu przebywających tam osób? Radny podkreślił, że
wiele mówi się o mobbingu, a zachowanie radnego Pawłowskiego to najlepszy dowód na to,
co to mobbing. Rozmawiałem z Dyrektorem PCPR Panią Z. Miecarek, która poinformował,
że pracownice były zadowolone. To skąd te skargi? Może to była prywatna wizyta? Co to za
kontrola jeśli jadą tylko 2 osoby? Radny podkreślił, że wizyta radnych tylko odciągała
opiekunki od swojej pracy, czyli od opieki nad pensjonariuszami. Radny zapytał, czy takie
zachowanie nie jest przekroczeniem kompetencji?
Od godz. 16.14 w obradach uczestniczyła radna D. Anioł 16.14
W. Rogowski odnosząc się do kwestii drogi krajowej nr 32 podkreślił, że w okolicy
miejscowości Brzózka występowało znaczne osunięcie się drogi. Dzięki zaangażowaniu
radnego Wojewódzkiego Józefa Bartkowiaka droga został wyprofilowana. Za te działania
radny złożył podziękowania.
Kolejna interpelacja złożona przez radnego dotyczyła drogi nr 138. Zapytał, jakie działania
zostaną podjęte w zakresie remontu ulic przebiegających przez miasto Gubin – od ulicy
Gdyńskiej do przejścia granicznego. Zapytał, czy remont tej drogi od strony Torzymia będzie
realizowany, aż do miejscowości Pliszka?
Starosta zwracając się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej podkreślił, że jest dostępny
na każde wezwanie komisji. Poprosił, aby w trakcie toczącego się postępowania, nie
poruszać tych kwestii podczas obrad Rady Powiatu.
L. Turczyniak odpowiadając na zapytanie radnego W. Rogowskiego podkreślił, że
poczyniono rozmowy i już wkrótce dojdzie do realizacji tego zadania. Kończone są rozmowy
dotyczące zawarcia porozumienia między miastem, Starostwem i Urzędem Marszałkowskim.
Odnosząc się do kwestii remontu drogi w kierunku miejscowości Pliszka podkreślił, że
decyzja w tym zakresie została zmieniona. Remont zostanie przeprowadzony, w pierwszej
kolejności obejmować będzie odcinek do Trzebiechowa.
L. Kiertyczak podkreślił, że na poprzedniej sesji Starosta zwolnił dyrektora Hadadę z
obecności na sesji. Zapytał, czy w dniu dzisiejszym dyrektor również został zwolniony z
obowiązku uczestnictwa w sesji?
Starosta podkreślił, że on go nie zwalniał.

4

Ad.4
Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki
Krośnieńskiego w Krośnie Odrzańskim za rok 2010

NZOZ

Nowy

Szpital

Powiatu

Dyrektor NZOZ Artur Malejka przedstawił sprawozdanie finansowe Spółki NZOZ Nowy
Szpital Powiatu Krośnieńskiego w Krośnie Odrzańskim za rok 2010.
W dniu 14 czerwca 2011 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Wspólników, na którym
zostało przyjęte sprawozdanie finansowe z działalności Spółki za rok poprzedni. Budżet
Spółki zamknął się stratą w wysokości 504.000 złotych. Niniejsza sytuacja wynika przede
wszystkim z tytułu nie wypłacenia środków finansowych przez NFZ z tytułu nadwykonań.
Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza przyjęły sprawozdanie warunkowo, przy jednym
głosie przeciwnym Wojciecha Banacha. To sprawozdanie ma charakter jawny. Koszty były
utrzymywane na tyle ile było można, biorąc pod uwagę utrzymanie szpitala zlokalizowanego
w dwóch miastach. Istotną informacją jest sytuacja obecna. Obecnie mamy 107% wykonania
kontraktu na Oddziale Wewnętrznym, na Oddziale Chirurgii było 94% wykonania
(narastająco), taka sama sytuacja ma miejsce w części zabiegowej Oddziału
Ginekologicznego. Ilość porodów w naszym szpitalu oscyluje obecnie ok. 150 od początku
roku. Ilość nadwykonan za 4 miesiące to środki na kwotę 357.000 złotych. Obecnie, w dniu
dzisiejszym wartość nadwykonań oszacowano na koszt 560.000 złotych. W okresach letnich,
jak co roku obłożenie będzie mniejsze. Na oddziale pediatrycznym wprowadzany kształcenie
się w zakresie alergologicznym. Od 8 sierpnia br. uzgodniono przyjście kolejnego nowego
lekarza na Oddział Wewnętrzny. Będzie to pełne 3 i 3/5 etatu, a więc spełniony zostanie
wymóg Narodowego Funduszu Zdrowia. Organizacja pracy będzie dawała możliwość
znormalizowania pracy. Z anestezjologami umowy zostały przedłużone, trwają dalsze
rozmowy w sprawie zatrudnienia na stałe. Chcemy podnosić poziom komfortu w naszym
szpitalu. Kontraktowanie świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego jest małe
zawirowanie. Niestety na dzień dzisiejszy NFZ nie zgadza się wypłacenie środków z tytułu
nadwykonań.
Konkurs został ogłoszony, z ofertą wystąpiło Pogotowie Żarskie. W trakcie postępowania
poproszono nas o uzupełnienie dokumentów – dowody rejestracyjne, wraz z wyciągami z
programu księgowego. NFZ jednak zakwestionował zapisy umowy – Konsorcjum Know-How
Szpital w Świebodzinie, a nie Szpital w Krośnie Odrzańskim. Proces odwoławczy został
rozpoczęty z naszego wniosku. W tym czasie unieważniono postępowanie konkursowe w
całym województwie. Okazało się, że podczas oceny informatycznej, w programie były inne
pytania niż w ankiecie wypełnionej ręcznie. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami
Pogotowia Żarskiego. Prowadzone były rozmowy dotyczące nie kolidowania jednostek
pogotowia na sąsiednich terenach, rozmowy i deklaracje były obustronne. Na dzień przed
terminem składania ofert Pogotowie Żarskie odrzuciło nasza propozycję i Pogotowie Żarskie
złożyło ofertę na nasz teren. My złożyliśmy ofertę na teren Żarski. Na dany rejon wystawia
się najlepsza ofertę, w mniejszym stopniu złożyliśmy ofertę na teren Żarski. Wszystkie nasze
dokumenty w ofercie spełniają wymogi. 22 czerwca jest terminem ogłoszenia wyników. Od
dnia 1 lipca będzie można udzielać świadczeń na podstawie niniejszego postępowania
konkursowego. Umowy będą zawarte do 31 grudnia 2012 roku.
W. Banach podkreślił, że podczas posiedzenia Rady Nadzorczej procedowano działalność
spółki za rok 2010. Zarząd Spółki mając precyzyjne zapisy umowy z Narodowym Funduszem
Zdrowia w zakresie ilości lekarzy na Oddziale Wewnętrznym oraz skutków prawnych
niedochowania tego zapisu, nie dołożył należytej staranności. Obecnie obsada jest zgodna z
wymaganiami, co świadczy tylko o tym, że można było takie działania podjąć. Niepodjęcie
działań doprowadziło do sytuacji, w której NFZ zerwał umowę z NZOZ.
J. Kurzępa zwracając się do Wojciecha Banacha podziękował za taką decyzję podczas
posiedzenia Rady Nadzorczej. Wyraził nadzieję, że w zakresie finansów i organizacji, są
podejmowane działania, aby zmieniać sytuację na lepszą.
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A. Malejka podkreślił, że Rada Nadzorcza oraz Zarząd szanuje zdanie każdego członka
Rady. Nad faktami się nie dyskutuje. To z winy Zarządu Spółki NFZ zerwał umowę.
Szanujemy zdanie pana Banacha. Jednocześnie podkreślił, że w dniu jutrzejszym podpisana
zostanie kolejna umowa z 4 lekarzem. Oznaczać będzie to, że spełnione zostaną, z
nawiązką, wymagania NFZ w zakresie obsadzenia kadrowego na Oddziale Wewnętrznym.
Ad.5
Dyskusja na temat profilu absolwenta szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Krośnieńskiego.
Informację w zakresie profilu absolwenta szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Krośnieńskiego
przedstawił Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Maciej Brodziński.
Szczegółową informację – wydruk z prezentacji multimedialnej, stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
J. Kurzępa podkreślił, że zastanawiając się nad tym, kto dziś wychodzi ze szkół,
zastanawiamy się jaka będzie przyszłość, kto zasiądzie za tymi stołami w przyszłości. Dziś
pokazano kierunki, które niestety edukują do bezrobocia, a nie na rynek pracy. Jest pewien
problem z tym kogo kształcimy i na jakich kierunkach. Pracodawcy jednak mówią, ze nie ma
dobrze przygotowanych pracowników. Nigdy nie wiemy jaka motywacja kieruje młodą osobą
trafiającą do Urzędu Pracy.
D. Anioł podkreśliła, ze brakuje danych, ilu absolwentów danej szkoły kontynuuje naukę i na
jakich kierunkach.
M. Brodziński podkreślił, że szkoły ponadgimnazjalne nie mają obowiązku monitorowania
swoich uczniów. Nie wiarygodne byłoby przedstawianie danych, których nikt nie może
potwierdzić.
J. Kurzępa zwrócił uwagę na bardzo ważny aspekt tej prezentacji, na zestawienie wartości i
zasad z umiejętnościami ucznia. Podkreślił, ze za 2 lata wejdzie obowiązek monitorowania
co dzieje się ze studentami.
G. Świtalski podkreślił, że z takich danych będzie można poznać, ile naszej młodzieży poszło
na studia i gdzie.
K. Barczuk zapytał, czy robiona będzie prognoza, są spisy zawodów. W niektórych
dziedzinach brakuje jednak szkól i klas zawodowych. Trzeba przekwalifikowywać
pracowników.
M. Brodziński podkreślił, że duża ilość rejestruje się w urzędzie pracy. Uczeń z zasadniczej
szkoły zawodowej musi spełniać pewne warunki, jednym jest miejsce praktyki. Wpływ na
wybór szkoły ma dostępność praktyk. Przykładem jest zawód zegarmistrza. Na terenie
Krosna nie ma takiej możliwości. Uczeń wybiera to co jest dla niego dostępne.
J. Kurzępa podkreślił, że pytanie dotyczy całej Polski. Taka analiza była robiona przez UZ –
dostosowanie oferty edukacyjnej do rynku pracy. Ten dylemat jest taki sam w całym kraju.
Warto to wziąć jako postulat. Warto, aby poprzez Kuratorium uruchomić mechanizm, aby
dostosować ofertę do rynku pracy.
G. Świtalski zwrócił uwagę, że wielu uczniów, studentów pozostaje w dużych ośrodkach.
Niewielu absolwentów wraca do małych miast. Wyraził nadzieję, że po powstaniu bazy
absolwentów, pracodawcy będą mieli możliwość wglądu.
M. Glaz odpowiadając jako Dyrektor Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
podkreślił, że realizowany jest projekt mający na celu powiązanie rynku pracy z potrzebami
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pracodawców, szkół i uczniów. Beneficjentami są m.in. ODN, Urząd Pracy oraz
przedsiębiorcy. Jest to projekt, który ma wypracować pewien moduł. W latach poprzednich
zrezygnowano z kształcenia zawodowego na rzecz szkolnictwa ogólnokształcącego. Ten
model musi być przewartościowany. Model z wykształceniem ogólnokształcącym na
obecnym rynku się nie sprawdza. Potrzebny jest nam wykwalifikowany fachowiec, który
będzie konkurował na rynku pracy, nie tylko Polskim, ale i europejskim.
J. Kurzępa podkreślił, że Rada jest wrażliwa pod względem tego, co dzieje się z młodzieżą.
W przedstawionym materiale poruszono również kwestię wolontariuszy. Przykładem takich
wolontariuszy mogą być osoby działające przy organizacji Tygodnia Młodzieży. Wielu jest
jednak młodych ludzi z nastawieniem roszczeniowym. Wolontariusze dają więcej niż
oczekują. Zasugerował, aby w ramach roku 2011 pomyśleć o święcie wolontariusza Powiatu
Krośnieńskiego. Należałoby uszanować i nagrodzić tych, którzy robią wiele rzeczy
bezinteresownie.
Ad.6
Omówienie działań kulturalnych, sportowych i promocyjnych realizowanych przez Powiat
Krośnieński.
Informację w zakresie działań kulturalnych oraz sportowych przedstawił Naczelnik Wydziału
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Maciej Brodziński. Szczegółową informację – wydruk z
prezentacji multimedialnej, stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
J. Kurzępa zaproponował zamieszczenie w Gazecie Lubuskiej podziękowania za
zaangażowanie we wszystkie imprezy sportowe.
M. Glaz przychylił się do wniosku Świtalskiego, aby dużą imprezę zorganizować w Gubinie.
Na tym wykazie Gubin nie istniał. Festiwal to jedyna impreza samodzielna realizowana przez
Powiat. Inne są współorganizowane. Warto, aby jedna duża impreza odbyła się również w
Gubinie.
L. Kiertyczak podziękował przedmówcy. Poparcie ze strony radnego z Krosna
drogocenne.

jest

G. Świtalski podziękował za poparcie. Chcemy dzielić się równomiernie obowiązkami, ale
również przyjemnościami.
Informację w zakresie działań promocyjnych przedstawił Naczelnik Wydziału
Organizacyjnego Radosław Syty. Szczegółową informację – wydruk z prezentacji
multimedialnej, stanowi załącznik do niniejszego protokołu
J. Kurzępa w zakresie agroturystyki zapytał, czy temat ten jest w szerokim zakresie działań
wydziału, czy promowane są te aspekty?
R. Syty podkreślił, że baza gospodarstw agroturystycznych jest na bieżąco aktualizowana i
została zamieszczona w naszych prospektach. Przy współpracy z gminami stworzyliśmy taką
bazę.
J. Kurzępa zapytał, czy szlak ścieżek rowerowych jest skorelowany ze szlakami u naszych
sąsiadów?
R. Syty podkreślił, że czym innym jest szlak, a czym innym ścieżka rowerowa. Często szlaki
przebiegają w sąsiedztwie dróg, ścieżek rowerowych. Istotą szlaków jest jednak pokazanie
atrakcyjności terenu. Staramy się na bieżąco aktualizować taki wykaz, zarówno szlaków, jak
i ścieżek rowerowych.
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M. Glaz podkreślił, że na wczorajszej komisji w Sejmiku Województwa poruszono kwestię
współpracy. Warto by pomyśleć, by na forum Starostów porozmawiać o współpracy między
samorządami. Radni wojewódzcy mieli szereg pomysłów, ale również szereg uwag do
współpracy na niższym szczeblu. Warto pomyśleć również o haśle promującym powiat.
Starosta podkreślił, że autor publikacji, którą zaprezentował radny Mirosław Glaz
najprawdopodobniej nie zwrócił się do nas po stosowne informacje. Starosta zadeklarował,
że temat ten zostanie poruszony na najbliższym Konwencie Starostów.
L. Borkowski podkreślił, że do promocji miast wykorzystuje się bardzo często osoby znane.
Gubin ma Urszulę Dudziak. Zaproponował, aby nawiązać kontakt oraz współpracę z
Tomaszem Kuszczakiem. To znany na całym świecie bramkarz, który urodził się w Krośnie
Odrzańskim. Promocja plus działania sportowe, to coś wspaniałego dla Krosna
Odrzańskiego.
L. Kiertyczak zaproponował naczelnikowi Sytemu, aby oprócz obecnie wydawanych
breloczków i notesów wydać kartki świąteczne, zaproszenia. Zasugerował, aby w tym
zakresie wykorzystać dom dziecka, warsztaty terapii zajęciowej a także pensjonariuszy z
DPS w Szczawnie. Podkreślił, że byłyby to przepiękne rzeczy, a środki mogłyby być
przeznaczone dla tych jednostek.
Starosta podkreślił, że kartki świąteczne corocznie są przygotowywane przez uczestników
Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Integracja” w Krośnie Odrzańskim.
Przewodniczący ogłosił 5 minutowa przerwę.
Ad.7
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia
Powiatowego w Krośnie Odrzańskim.

Regulaminu

Organizacyjnego

Starostwa

Sekretarz Powiatu Zbigniew Kościukiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim.
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 Statutu Powiatu Krośnieńskiego.
Sekretarz Powiatu Zbigniew Kościukiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany
Statutu Powiatu Krośnieńskiego.
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 zmiany budżetu i w budżecie powiatu na rok 2011.
Skarbnik Powiatu Ewa Obara przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w
budżecie powiatu na rok 2011.
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Przewodniczący Rady Powiatu J. Kurzępa poddał pod głosowanie przedstawiony projekt
uchwały.
W wyniku głosowania przedmiotowa uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.10
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Krośnieńskiego na lata 2011-2019.
Skarbnik Powiatu Ewa Obara przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 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.11
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające
finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Skarbnik Powiatu Ewa Obara przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
L. Kiertyczak zapytał - dla spokojnego sumienia, czy wszystkie kredyty zaciągnięte przez
Powiat to ok. 32 mln złotych, a odsetki ok. 1 mln złotych rocznie?. Zapytał, czy zobowiązania
Powiatu wynikające z zaciągniętych kredytów są spłacane terminowo wraz z odsetkami.?
Skarbnik odpowiedziała twierdząco.
M. Glaz podkreślił, że jeśli uchwały były omawiane na komisjach, to nie ma sensu ich
odczytywania podczas sesji. Podkreślił również, że nie ma sensu odczytywania przy każdej
uchwale podstawy prawnej. Jednocześnie zapytał Starostę, czy Zarząd Powiatu
jednogłośnie zaopiniował ten projekt uchwały?
Starosta odpowiedział twierdząco.
Przewodniczący Rady Powiatu J. Kurzępa poddał pod głosowanie przedstawiony projekt
uchwały.
W wyniku głosowania przedmiotowa uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.12
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
w 2011 roku, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim Pani Zofia
Mielcarek przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej w 2011 roku, na które przeznacza się środki finansowe
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
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 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
powiatowej na rzecz Gminy Bobrowice, z przeznaczeniem zagospodarowania tej
nieruchomości jako terenu pod budowę świetlicy wiejskiej wraz z placem zabaw.
Wicestarosta Janina Pawlik przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie darowizny nieruchomości powiatowej na rzecz Gminy Bobrowice, z
przeznaczeniem zagospodarowania tej nieruchomości jako terenu pod budowę świetlicy
wiejskiej wraz z placem zabaw.
Przewodniczący Rady Powiatu J. Kurzępa poddał pod głosowanie przedstawiony projekt
uchwały.
W wyniku głosowania przedmiotowa uchwała została podjęta jednogłośnie.
D. Oleszek w imieniu Wójta Gminy Bobrowice podziękował za podjęcie przedmiotowej
uchwały.
Ad.14
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny
nieruchomości.
Wicestarosta Janina Pawlik przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
obniżenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
L. Kiertyczak zapytał, czy jest zainteresowanie przedmiotową nieruchomością?
J. Pawlik poinformowała, że zainteresowanie tą nieruchomością jest. Podkreśliła, że dla
nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków przysługuje bonifikata. Organ stanowiący
może jednak tą bonifikatę obniżyć lub podwyższyć. W związku ze stanem technicznym
budynku, Zarząd podjął taką decyzję o obniżeniu bonifikaty.
Starosta podkreślił, że biorąc pod uwagę wartość kosztorysową określoną przez
rzeczoznawcę, wartość jest obniżona.
Przewodniczący Rady Powiatu J. Kurzępa poddał pod głosowanie przedstawiony projekt
uchwały.
W wyniku głosowania przedmiotowa uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad.15
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
Starosta poinformował, że od ostatniej sesji Zarząd Powiatu obradował w dniu wczorajszym.
W dniu 20 czerwca 2011 roku Zarząd Powiatu:
1. podjął uchwałę w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za 1m2 powierzchni
użytkowej w lokalu mieszkalnym, stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej garaży i
pomieszczeń gospodarczych, stawki czynszu dzierżawnego za 1m2 gruntu pod
budynkiem mieszkalnym, gospodarczym, podwórzem, ogródkiem przydomowym lub
przeznaczonym na ten cel, dla nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków działką nr 237/1 o powierzchni 0,1400 ha, położonej w Rąpicach
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przy ul. Wolności 13 gmina Cybinka, wchodzącej w skład mieszkaniowego zasobu
powiatu.
2. rozpatrzył wniosek Gminy Dąbie w sprawie zmniejszenia stawki czynszu za wynajem
lokalu mieszkalnego w Brzeźnicy, ul. Klonowa 1 (Pan Kazimierz Denis),
3. podjął uchwałę w sprawie zmiany budżetu i w budżecie powiatu na rok 2011,
4. rozpatrzył wniosek Gminy Dąbie w sprawie wyrażenia opinii, o zaliczeniu do kategorii
dróg gminnych ulic Krótka i Piastowska w m. Ciemnice – podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi w miejscowości
Ciemnice (ul. Krótka, ul. Piastowska – dz. nr 385, 379),
5. rozpatrzył wniosek Gminy Dąbie w sprawie udzielenia przez Powiat pomocy finansowej
na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciemnice”,
6. rozpatrzył wniosek Pana Rajmunda Dratwy, w sprawie określenia warunków wykonania
własnym staraniem zatoki parkingowej w pasie drogowym ulicy Piastów w Krośnie
Odrzańskim , w sąsiedztwie piekarni- cukierni ”NOWA”,
7. rozpatrzył wnioski o dofinansowanie:
Zespołu Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim w sprawie wsparcia
finansowego organizacji XII Wojewódzkiego Mityngu Tenisa Stołowego Olimpiad
Specjalnych. Zarząd Powiatu wniosek rozpatrzył pozytywnie,
Sołectwa Łochowice w sprawie dofinansowania obchodów 750-lecia
miejscowości oraz DNI ŁOCHOWIC. Zarząd Powiatu wniosek rozpatrzył
pozytywnie,
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Krośnie Odrzańskim w sprawie
ufundowania pucharu dla najlepszego strzelca w dwuboju strzeleckim podczas
Lubuskich Mistrzostw Strzeleckich ZŻWP. Zarząd Powiatu wniosek rozpatrzył
pozytywnie fundując puchar,
Jeździeckiego Klubu Sportowego GOSTCHORZE w sprawie dofinansowania
transportu koni, zawodników oraz trenera na zawody – Wszechstronny Konkurs
Konia Wierzchowego. Zarząd Powiatu wniosek rozpatrzył negatywnie ze względu
na brak środków i możliwości prawnych.
8. podjął decyzję w sprawie zwiększenia planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie o kwotę 11.000 złotych jako wkład własny na realizację programu „Rodzina i
dziecko w środowisku lokalnym”,
9. pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie
zwiększenia planu wydatków o kwotę 21.325 złotych na fundusz płac,
10. rozpatrzył wniosek Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych w sprawie zakupu klimatyzacji –
Zarząd zapoznał się z kosztorysem (65.865,39 zł brutto). Realizacja inwestycji jest
uzależniona od posiadanych środków finansowych i będzie możliwa w roku przyszłym po
zabezpieczeniu środków w budżecie powiatu.
11. pozytywnie rozpatrzył wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie wycinki 3 drzew/
topoli przy drodze Kosierz-Bobrowice,
12. pozytywnie rozpatrzył wniosek NZOZ Szpital Powiatu Krośnieńskiego w sprawie wycięcia
2 drzew na terenie szpitala w Krośnie Odrzańskim.
M. Glaz odnosząc się do informacji z pracy Zarządu zapytał, dlaczego Zarząd negatywnie
rozpatrzył wniosek w sprawie dofinansowania organizacji Dnia Dziecka, natomiast
pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie wsparcia Święta Ruskich Pierogów?
Starosta wyjaśnił, że wszystkie wnioski dotyczące organizacji Dania Dziecka były
rozpatrzone negatywnie. Corocznie natomiast Zarząd wspiera Święto Ruskich Pierogów.
M. Glaz zapytał, ile wniosków dotyczących organizacji Dnia Dziecka odrzucił Zarząd?
D. Anioł podkreśliła, że wiele emocji wzbudza dofinansowywanie. Zapytała, czy nie lepiej
byłoby gdyby opracowano zasady - regulamin przydziału środków? Zapytała, ile środków
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finansowych Zarząd Powiatu przydzielił w ciągu tych 6 miesięcy? Może okazać się, że jest to
kwota wyższa, niż ta przeznaczona dla stowarzyszeń.
Starosta podkreślił, że wiele stowarzyszeń również składa wnioski do Zarządu. Podkreślił, że
udzieli stosownej odpowiedzi w formie pisemnej. Jednocześnie podkreślił, że wnioski są
rozpatrywane indywidualne. W całej historii Powiatu nie dawaliśmy na Dzień Dziecka. Nie
możemy robić precedensu dla jednej wioski. Podkreślił również, że nie ma regulaminu
przyznawania środków.
D. Anioł zaproponowała opracowanie regulaminu dofinansowań zarządu.
Starosta podkreślił, że bardzo ciężko jest opracować taki regulamin.
G. Świtalski podkreślił, że przyznawanie środków zawsze wiąże się z emocjami. Nawet jeśli
będzie regulamin, to interpretacja będzie zależała od członków Zarządu.
Starosta podkreślił, że emocje wywoła również samo stworzenie regulaminu.
G. Świtalski zapytał, kto miałby stworzyć taki regulamin, Zarząd czy Rada?
G. Świtalski podkreślił, że Zarząd nie kieruje się emocjami podczas podejmowania decyzji, a
decyzje zapadają jednomyślnie. My jako członkowie Zarządu takiego dokumentu nie
potrzebujemy.
D. Anioł – my go potrzebujemy.
W. Banach zwrócił uwagę, że może powstać problem prawny, gdyż nie ma podstawy
prawnej do stworzenia takiego dokumentu. Organ nadzorczy w pierwszej kolejności bada,
czy rada jest władna, czy jest kompetentna w tym zakresie.
J. Kurzępa podkreślił, że sugestia radnej D. Anioł może być słuszna. Można złożyć wniosek
z konkretna propozycją.
Ad.16
Wnioski i oświadczenia radnych.
L. Kiertyczak zwracając się do Wiceprzewodniczącego Barczuka podkreślił, że już piątą
sesję czeka na odpowiedź dotyczącą wynagrodzenia – wysokości diety. Odnosząc się do
wypowiedzi radnego Barczuka poinformował, że tych dwóch 2 podglądaczy to ja i Robert.
Komisja Rewizyjna podczas kontroli w DPS pracowała bardzo długo dlatego, że dyrektor
sam nie chciał udzielać informacji tłumacząc się, że ma od tego ludzi. Należało zatem
wzywać poszczególnych pracowników. Robert Pawłowski poprosił, aby udać się tam gdzie
wypoczywają podopieczni. Należy podkreślić, że tego samego dnia odbywało się również
posiedzenie Komisji Zdrowia. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie zabronił wyjazdu nad
rzekę. Udałem się razem z R. Pawłowskim do Goli. Jest tam plaża, która dostępna jest dla
wszystkich, można tam wypocząć, zrobić grilla. Byli tam również wędkarze i mieszkańcy
Goli. Byliśmy tam zaledwie 10 min., ale dało nam to bardzo dużo. Faktem jest, że Pani
obsługująca grilla była tylko w bieliźnie. Artykuły spożywcze nie były zabezpieczone, a chleb
był przeschnięty, brakowało środków do utrzymania czystości, nie było nawet mydła.
Wniosek z tego taki – nie pytaliśmy o nic, chcieliśmy zobaczyć, jak wypoczywają
pensjonariusze. Nie spóźniliśmy się na Komisję Zdrowia, co najlepiej świadczy o tym, że nie
byliśmy tam długo. Poprosił, aby te osoby, które szykowały wypoczynek, zostały przykładnie
ukarane.
J. Kurzępa zwrócił uwagę, to nie kwestia merytoryczna, aby poruszać ją na sesji.
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L. Kiertyczak stwierdził, że czuje się jakby miał zamykane usta na posiedzeniu Komisji
Rewizyjnej, dlatego porusza ten temat na sesji.
J. Kowalski podkreślił, że jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, zanim komisja przedstawi
wnioski, wolałbym aby jego obserwacje były przedmiotem obrad komisji, a nie teraz na sesji.
Prace komisji są owocne, a spotkania bardzo pracowite. Prawdą jest, że obrady się
przeciągnęły. Komisja jednak zakończyła obrady. Jako radny nie mam prawa zabronić
osobie prywatnej udawać się gdziekolwiek. Nie byli w tym momencie osobami
kontrolującymi. Ich spostrzeżenia w sensie prawnym są spostrzeżeniami osób prywatnych.
Ustosunkujemy się do zarzutów, gdyż nawet osoby prywatne mogą takie składać do komisji.
Jednakże przedstawianie wniosków dziś na sesji, to nie ta kolejność. Wątek kontroli DPS
będzie kontynuowany. Na tym etapie kontroli, to nie jest miejsce, by ten wątek poruszać.
Nad Golą byli osobami prywatnymi i mogli podglądać kogo chcą. Komisja pracuje powoli bo
jest natłok problemów. Namawiam kolegów, by uściślić zakres kontroli. Komisja pracuje
chaotycznie, prośby o dokumenty pojawiają się trakcie komisji. Myślałem, że dziś
przedstawię informację końcową, jednak wciąż pojawiają się wnioski o dodatkowe
dokumenty.
J. Kurzępa zaproponował zamkniecie debaty na temat kontroli w DPS do czasu
przedstawienia ostatecznego sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
M. Glaz podkreślił, że w tej dyskusji idziemy nie w tą stronę co trzeba. Jednocześnie radny
podziękował Przewodniczącemu Komisji Planu i Budżetu za wprowadzenie głosowań nad
projektami uchwał podczas posiedzenia komisji. Każdy miał prawo wypowiedzieć się w
kwestii uchwał oraz wyrazić swoją opinię w głosowaniu. Jednocześnie podkreślił, że
podtrzymuje swój wniosek z pierwszej sesji o wprowadzenie nieparzystej liczby osób członków Komisji Rewizyjnej.
J. Kowalski zapytał, czy wniosek o rozszerzenie składu jest krytyką komisji?
M. Glaz odpowiedział przecząco.
D. Anioł podziękowała Sekretarzowi za szybką interwencję w zakresie budowy chodnika do
Szczawna. Zapytała, jaki projektant tak zaprojektował chodnik, że na samym środku stoi 6
słupów telekomunikacyjnych? Jednocześnie podkreśliła, że rozmawiała z mieszkańcami
Szczawna, którzy pozytywnie wypowiadali się o pensjonariuszach DPS. Wiele razy
patrzymy a jednak nie widzimy. Wieś przyjęła tych ludzi z otwartymi ramionami.
Ad.17
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje
Starosta odpowiadając na interpelację radnego Glaza w zakresie wykazu aptek
poinformował, że takowy wykaz jest w posiadaniu Wojewódzkiego Inspektoratu
Farmaceutycznego. Poinformował jednocześnie, że prowadzona była korespondencja
dotycząca nocnych dyżurów aptek. Poinformował, że przygotuje stosowną informację w tym
zakresie.
Odnosząc się do zapytania dotyczącego remontu ulicy Armii Czerwonej w Krośnie
Odrzańskim oraz porozumienia ze Spółką Wodno-Kanalizacyjną podkreślił, że umowa
zawiera szczegóły dotyczące odtworzenia nawierzchni. Odpowiedź w tym zakresie zostanie
udzielona na piśmie.
Odpowiadając na interpelację radnego R. Pawłowskiego dotyczącą organizacji Festiwalu
Smaku Starosta poinformował, że przedstawiona przez radnego ulotka została opracowana
prze Urząd Miasta, znajduje się na niej herb powiatu, a sama ulotka ma charakter
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informacyjny. Jako Powiat rozmieściliśmy na terenie miasta i gminy plakaty informujące o
Festiwalu Smaku, jako imprezy, której organizatorem jest Starostwo.
Odnosząc się do kwestii mobbingu podkreślił, ze ankieta przeprowadzona wśród
pracowników DPS była anonimowa i nie wskazano imiennie osoby oskarżanej o mobbing.
Obecnie jest nowy dyrektor. Za jakiś czas możemy powtórzyć taka ankietę i wtedy będzie
wiadomo, czy sytuacja uległa poprawie. Zmieniłem dyrektora.
L. Kiertyczak podkreślił, że to co udowodniła kontrola, to woła o pomstę do nieba.
Starosta odpowiadając na interpelację radnego G. Świtalskiego w sprawie organizacji
festiwalu Smaku w Gubinie zwrócił uwagę, że była to druga edycja festiwalu i niestety nie
spełnia on oczekiwań. Wysyłamy ponad 200 zaproszeń, a odzew jest mizerny. Pajda chleba
ze smalcem to nie festiwal smaku. Będziemy się zastanawiać czy warto to kontynuować. W
październiku zdecydujemy. Podkreślił jednocześnie, że na jednej z komisji zwrócono uwagę
na wysokie koszty organizacji festiwalu. Zaznaczył, że organizacja w Gubinie wiązałaby się z
jeszcze większymi kosztami. Nie wykluczone, że trzeba byłoby posługiwać się również firmą
zewnętrzną. Teraz Festiwal jest realizowany siłami własnymi. Nie oznacza to jednak, że
odżegnujemy się od propozycji, bo jedno duże święto zorganizować w Gubinie.
Starosta odnosząc się do zapytania radnego L. Kiertyczaka dotyczącego naboru na
stanowisko Dyrektora, zapytał kogo dokładnie radny ma na myśli?
L. Kiertyczak podkreślił, że pytał o to na posiedzeniu komisji.
Starosta podkreślił, że osoby o których mówi radny Kiertyczak, nie są kandydatami na
stanowisko Dyrektora. Nawet osoba z wymaganym wykształceniem oraz doświadczeniem,
osoba wiekowo młodsza, rozmawiałem wiele razy z Robertem Pawłowskim i informacje jakie
posiadam o tej osobie nie upoważniały mnie do traktowania jej jako kandydata. Odnosząc
się do propozycji drugiej osoby – Pani Księgowej Starosta podkreślił, że nie można
powierzyć prowadzenia DPS osobie, która popełnia tak rażące błędy wykonując swoje
podstawowe obowiązki.
R. Pawłowski podkreślił, że jest mu przykro, że wtedy Starosta go tak uważnie słuchał, a
teraz podczas wyboru nowego dyrektora nie.
L. Kiertyczak zapytał, dlaczego w takim razie księgowa jeszcze pracuje?
J. Kowalski podkreślił, że z niepokojem obserwuje narastającą nieprawidłowość. Zaznaczył,
że nigdy nie zabronił radnemu Kiertyczakowi niczego. Poprosił, aby ten precyzyjniej się
wypowiadał, bo on jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nikomu niczego nie zabrania, a
taki fakt wynika z wypowiedzi radnego Kiertyczaka. To co robi radny Kiertyczak, to czarny
pijar.
J. Kurzępa podkreślił, że rozumie pewną stylizację języka L. Kiertyczaka, ale nie traktuje
tego jako podważanie pozycji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
J. Kowalski podkreślił, że on odbiera to jako podważanie jego obiektywizmu.
Starosta odnosząc się do propozycji radnego Kiertyczaka w sprawie zaciągnięcia większego
kredytu z przeznaczeniem na remont ulicy w Gubinie, zapytał dlaczego nie od razu 20 mln
więcej? Podkreślił, że Zarząd stara się wykorzystywać wszystkie pozyskane środki. Wiemy,
jakie są potrzeby, ale są też pewne ograniczenia ustawy o finansach, które narzucają nam
bilansowanie, czy też wysokość maksymalnego zadłużania. Przy konstruowaniu budżetu na
rok 2012 remont przedmiotowego odcinka drogi zostanie uwzględniony.
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Odpowiadając na kwestię remontu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
Starosta podkreślił, że na pewno nie rozpocznie się on w najbliższy poniedziałek. Zaznaczył,
że Powiat posiada na ten cel środki w wysokości 50.000 złotych. Remont zostanie
przeprowadzony w okresie wakacyjnym i zostaną przeprowadzone niezbędne prace, jednak
nie będzie to wszystko co jest konieczne.
Odnosząc się do kwestii kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie wydawnictw prasowych
podkreślił, że faktem jest, że nie wszystkie przygotowane artykuły, zostały opublikowane.
Jako Starosta akceptowałem artykuły, również te które wpływały z jednostek podległych,
sam również pisałem i wtedy ocenialiśmy, co idzie do kolejnego wydania gazety. Kilkanaście
zostało odrzuconych, w tym również moich. Odnoście kolportażu informacja zostanie
udzielona w formie pisemnej. Jednocześnie podkreślił, że jest do dyspozycji Komisji
Rewizyjnej. .
Starosta podkreślił, że nie zna intencji pytania radnego Kiertyczaka w kwestii godzin pracy
kierowcy. Poinformował, że udzieli odpowiedzi w formie pisemnej. Zaznaczył również, że
kierowca pracował w dniu ustawowo wolne od pracy. Nie otrzymał z tego tytułu
wynagrodzenia. Nadgodziny mógł wykorzystać biorąc dzień wolny, w dni kiedy nie
planowane były wyjazdy.
Starosta podkreślił, że nie wie dlaczego na dzisiejszej sesji nie ma Dyrektora Hadady. Dzisiaj
nie zwalniałem go z obowiązku obecności na sesji. Podkreślił, że zaproszenia na sesję
wysyła Przewodniczący Rady. Jako Przewodniczący Zarządu wymagam, aby na sesji
zawsze byli obecni kierownicy jednostek, których dotyczą sprawy poruszane na sesji oraz
pozostali kierownicy i dyrektorzy, do których mogą być skierowane zapytania i interpelacje.
L. Kiertyczak zapytał, na jakiej podstawie Starosta przewiduje treść interpelacji?
Starosta podkreślił, że mówił o kierownikach jednostek, naczelnicy są zawsze obecni na
sesji.
J. Kowalski poprosił, aby pisemna odpowiedź dotycząca kolportażu była również do wglądu
dla Komisji Rewizyjnej. Jednocześnie podkreślił, że wszystkie posiedzenia są jawne i jeśli
ktoś z radnych chciałby również wziąć udział w dyskusji podczas Komisji Rewizyjnej, to jest
taka możliwość.
D. Anioł podkreśliła, ze nie ma dużego doświadczenia, ponieważ zaledwie 10-cio letnie i
tylko w samorządzie gminnym. Podkreśliła jednocześnie, że w samorządzie powiatowym
spodziewała się czegoś innego. Tymczasem zamiast sprzeczać się o poglądy, to my
słuchamy zadry miedzy 2 stronami. Parafrazując słowa stwierdziła „Nie przenoście stolicy do
Krosna” Potrzebny jest nam wszystkim urlop, wypoczynek.
J. Kurzępa podkreślił, że nie zgadza się z przedmówczynią. Rada ma swoją dynamikę i
osobowość osób, dlatego tu jesteśmy. Bez emocji nie można pracować. Jednocześnie
podziękował za merytoryczną pracę. Czasami jest emocjonalnie, ale próbujemy to
analizować.
H. Wojnicz radna Miasta Gubina w imieniu mieszkańców ulicy Legnickiej w Gubinie zwróciła
się do Rady o zabezpieczenie środków w budżecie powiatu na dokończenie budowy
chodnika przy tej ulicy. Chodnik obecnie jest tylko z jednej strony jezdni i jest w bardzo złym
stanie.
Ad.19
Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady.
Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kurzępa poddał pod głosowanie Protokół Nr VII/11 z
sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 26 maja 2011 roku.
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