Protokół X / 11
Rady Powiatu Krośnieńskiego IV kadencji,
w dniu 27 października 2011 roku
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim
Obrady X 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 zaproponował zmianę porządku obrad poprzez dodanie punktu 4 w
brzmieniu: „4. Wystąpienie zaproszonych gości – Przewodniczącego Rady Powiatu
Żarskiego Pana Janusza Dudojcia – dyskusja”.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad.
W wyniku głosowania zaproponowana zmiana została przyjęta jednogłośnie.
Starosta zaproponował zmianę porządku obrad poprzez dodanie 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 wyniku głosowania zaproponowana zmiana została przyjęta jednogłośnie.
Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Barczuk zaproponował zmianę porządku obrad
poprzez dodanie punktu 11 w brzmieniu: „11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie diet przysługujących radnemu powiatu”.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad.
W wyniku głosowania zaproponowana zmiana została przyjęta jednogłośnie.
Przewodniczący zaproponował zmianę porządku obrad poprzez wykreślenie z porządku
obrad punktu 12 w brzmieniu: „12. Sprawozdanie z kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie
zasadności wydatków poniesionych przez Starostwo Powiatowe na wydawnictwa prasowe:
„Głos Powiatu Krośnieńskiego”, „Fakty Lubuskie” oraz „Wieści Samorządowe”. Starosta
wyjaśnił, że ze względu na chorobę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, komisja nie
przygotowała stosownego sprawozdania. Ponadto zgodnie ze Statutem Powiatu takie
sprawozdanie z kontroli musi zostać podpisane przez kierownika kontrolowanej jednostki.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad.
W wyniku głosowania zaproponowana zmiana została przyjęta jednogłośnie.
Przewodniczący zaproponował zmianę porządku obrad poprzez wykreślenie z porządku
obrad punktu 13 w brzmieniu: „13. Sprawozdanie z kontroli Komisji Rewizyjnej
przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie”.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad.
W wyniku głosowania zaproponowana zmiana została przyjęta jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił proponowany, zmieniony porządek obrad, a
następnie poddał go pod głosowanie.
1. Otwarcie sesji.
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2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Wystąpienie zaproszonych gości – Przewodniczącego Rady Powiatu Żarskiego Pana
Janusza Dudojcia – dyskusja.
5. Przedstawienie prac nad aktualizacją Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu
Krośnieńskiego.
6. Informacja w zakresie działalności organizacji pozarządowych w Powiecie Krośnieńskim.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Bytnica prowadzenia na podstawie
porozumienia, zadań publicznych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na
obszarze Gminy Bytnica, w okresie od 16 listopada 2011 roku do 15 kwietnia 2014 roku.
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 zmieniającej uchwałę w sprawie diet przysługujących radnemu
powiatu.
12. Informacja w zakresie przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.
13. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
14. Wnioski i oświadczenia radnych.
15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
16. Sprawy różne.
17. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady.
18. Zamknięcie obrad.
W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad.3
Interpelacje i zapytania radnych.
D. Oleszek złożył interpelację w sprawie ustalenia przebiegu drogi gruntowej nr 28/5 w
miejscowość Żarków. Podkreślił, że droga jest notorycznie zalewana. Poprosił o udzielenie
odpowiedzi pisemnej w tym zakresie.
M. Glaz złożył interpelację w zakresie zwiększenia środków w budżecie na przyszły rok z
przeznaczeniem na organizacje pozarządowe. Podkreślił, że Zarząd dofinansowuje
organizacje w zakresie promocji, można to zmienić i więcej środków przeznaczyć w ramach
konkursów.
Zwrócił również uwagę, na bardzo małe środki finansowe przeznaczane na stypendia. Jak
podkreślił, sama nazwa wskazuje, że powinny być przyznawane przez kilka miesięcy,
tymczasem są to stypendia jednorazowe.
Radny złożył interpelację w zakresie zabezpieczenia środków w budżecie powiatu na rok
2012 na zadanie inwestycyjne dotyczące remontu drogi na odcinku Krosno Odrzańskie –
Wężyska. Zdając sobie sprawę z możliwości finansowych powiatu, radny zaproponował
etapowe wykonywanie przedmiotowego zadania, zasugerował w pierwszej kolejności
odcinek od Krosna Odrzańskiego do Strumienna.
M. Glaz zapytał, jak przedstawia się sytuacja drogi w kierunku Bytnicy? Czy zadanie to
będzie realizowane, czy powiat posiada aktualną dokumentację?
Odnosząc się do uzyskanych przez Powiat środków finansowych z tytułu tzw. Rządowego
planu „B” zapytał czy i jakie inwestycje Zarząd Powiatu planuje przeprowadzić w szpitalu?
Podkreślił, że decyzja w tym zakresie powinna być przemyślana i uzasadniona.
Zapytał również, jak wygląda obecna sytuacja ze szpitalem, czy są już jakieś informacje
dotyczące odwołania w zakresie ratownictwa medycznego? W tym kontekście zapytał, co z
nadzwyczajną sesją? Jak będzie dalej funkcjonował szpital, jakie są zamierzenia, co
proponuje Zarząd Powiatu?
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Z. Paduszyński na ręce Przewodniczącego rady przekazał materiały dotyczące inicjatywy
obywatelskiej – lokalizacji obwodnicy dla miasta Krosno Odrzańskie oraz w zakresie
lokalizacji Zalewu Krośnieńskiego.
L. Kiertyczak zwrócił się do radcy prawnego z zapytaniem na jakich zasadach działa Komisja
Rewizyjna. Podkreślił, że na 16 godzin przed posiedzeniem został poinformowany o
odwołaniu posiedzenia bez podania przyczyny. Został wybrany przewodniczący oraz
zastępca, czy zastępca nie może prowadzić obrad podczas nieobecności
przewodniczącego? Gdyby komisja odbyła się tak, jak planowano, dzisiaj nie trzeba by
zdejmować punktów z porządku obrad.
D. Anioł podziękowała Dyrektorowi ZDP Januszowi Milczarkowi za uporządkowanie drogi w
miejscowości Gola. Jednocześnie poprosiła o usunięcie samosiejek na drodze LubiatówTrzebula. Zwróciła również uwagę na gałęzie drzew zwisające nad drogę powiatową z
prywatnych posesji w miejscowości Brzeźnica.
L. Kiertyczak zapytał jaki był koszt inwestycji – budowy chodnika na ulicy Batalionów
Chłopskich w Gubinie oraz jaki będzie koszt jego rozbiórki i ponownego przełożenia?
J. Kurzępa poruszył temat braku przyjęć do placówki interwencyjnej – centrum interwencji
kryzysowej w Gubinie. Podkreślił, że od ponad 2 miesięcy nie są tam przyjmowane osoby, a
specjaliści nie wiedzą gdzie mają kierować osoby potrzebujące pomocy w tym zakresie.
Ewa Klepczyńska Sołtys wsi Gostchorze poruszyła sprawę rowów melioracyjnych. Rowy są
w fatalnym stanie, jako mieszkańcy staramy się je czyścić we własnym zakresie. Część z
nich należy do skarbu państwa, część znajduje się na polach, część przy prywatnych
zabudowaniach. Rury są popękane, z pól ścieka woda do domostw. Proszę o opracowanie
programu, by wspólnymi siłami rozwiązać ten problem, by udrożnić i oczyścić rowy.
Kolejna sprawa to sprawa szpitala. Pracuję w szpitalu ponad 30 lat. To nie pielęgniarki
doprowadziły do takiej sytuacji jaka jest w szpitalu. Wiemy jak jest. Zastanówmy się, musimy
przemyśleć, by działania szły w kierunku pacjenta. Jest propozycja przenoszenia oddziałów
zabiegowych. Proszę o zastanowienie się nad tym co dalej, aby było dobrze w obu miastach.
Trzeba wypracować mądry model, dojść do porozumienia. Rozumiem sytuację
ekonomiczną, ale najważniejsze jest dobro pacjenta. Staje przed państwem jako
pielęgniarka i położna z apelem o rozważną decyzję.
Od. 10.25 w obradach uczestniczył radny J. Marciniak (14/17).
J. Kurzępa podkreślił, że w kwestii melioracji, to wystąpienie jest spójne z wystąpieniem
samorządów w dorzeczu Odry. Zmiana w dorzeczu Odry, jej pogłębienie to najważniejsze
zadanie. Odpowiadając na pytanie dotyczące zwołania sesji, podkreślił, że Rada Powiatu ma
w 100% dobrą wolę, aby tą sprawę rozwiązać dla dobra pacjenta.
L. Kiertyczak podziękował Pani Sołtys za zmianę stanowiska, sprzed 10 minut.
D. Oleszek podkreślił, że wszyscy znamy temat melioracji. Poprosił o przygotowanie wykazu
rowów melioracyjnych z podziałem na właścicieli. Warto wiedzieć, ile kilometrów należy do
skarbu państwa, ile do gmin a ile do osób prywatnych. Ten problem nie występuje jedynie w
dorzeczu Odry, ale dotyczy wszystkich gmin. Problemem melioracyjnym jest również wciąż
rosnąca populacja bobrów, które budując tamy powodują niedrożność rowów.
Ad.4
Wystąpienie zaproszonych gości – Przewodniczącego Rady Powiatu Żarskiego Pana
Janusza Dudojcia – dyskusja.
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J. Dudojć Przewodniczący Rady Powiatu Żarskiego zwrócił się do radnych o nawiązanie
współpracy między powiatami. Współpracę należałoby zawiązać w strategicznych
dziedzinach: turystyka (ścieżki rowerowe), melioracja (zagrożenie powodziowe), wspólna
budowa kopalni i elektrowni na terenie gminy Gubin.
J. Radzion zwrócił uwagę, że sprawy poruszane dzisiaj na sesji Rady Powiatu
Krośnieńskiego dotyczą również Powiatu Żarskiego. Podkreślił, że Powiat Żarski,
szczególnie w obecnym kryzysie ekonomicznym, jest w bardzo niekorzystnej sytuacji,
gorszej niż krośnieński. Przejęliśmy zadłużenie szpitala podobnie jak wy. Służba zdrowia to
najważniejsza sprawa dla wszystkich samorządów. Przekształciliśmy szpital i dlatego teraz
cierpimy finansowo. Kolejna sprawa to likwidacja domu dziecka, mamy teraz problem ze
sprzedażą mienia. Borykamy się również z Olszyną - budynki po przejściu granicznym.
Liczyliśmy na dotacje, ale nie dostajemy dostatecznych środków na ich utrzymanie. Z
własnych dochodów nie stać nas na to. Reorganizacja DPS, problemy społeczne, drogowe.
Obecnie nie możemy już zaciągać kredytów. Musimy razem głośno mówić, że jeśli są nam
powierzane zadania to winny iść za tym środki finansowe.
B. Szafrański podkreślił, że reprezentuje wyborców z Brodów, ale pochodzi z ziemi
Gubińskiej. Zaszczytem jest dla mnie, że jestem dzisiaj na sesji, wyrażam nadzieje, że
wspólnie możemy omawiać sprawy szczególnie nam bliskie: drogownictwo i ochrona
środowiska. Kopalnia to duża szansa dla regionu. Powinniśmy mocniej akcentować te
szanse, ale zwracać również uwagę na zagrożenia. Potrzeby energetyczne regionu i kraju są
duże i budowa kopalni i elektrowni to szansa dla tego regionu. Mam nadzieje, że w tej
dziedzinie możemy dużo osiągnąć. Widzę również szanse na współpracę w kwestii turystyki.
Od. 10.50 w obradach uczestniczył radny J. Czerepko (14/17).
M. Glaz wyraził zadowolenie z dzisiejszego spotkania z władzami Powiatu Żarskiego.
Wspólnie musimy wypracować stanowisko w sprawie budowy kopalni i elektrowni, ja
osobiście jestem „za” jej budową. Musimy patrzeć na zagrożenia, ale przede wszystkim
korzyści. Tylko dzięki takiemu działaniu możemy sprawić, że dwucyfrowe wyniki dotyczące
bezrobocia w naszym powiecie mogą się zmienić.
Starosta podkreślił, że problemy powiatów są podobne. Mówimy o wspólnych inicjatywach.
Ustawa o pieczy zastępczej, ile będzie was kosztować? Szefem konwentów jest wasz
starosta. Dodatkowe akcenty to współpraca radnych z obu powiatów. My możemy
uczestniczyć tylko w miękkich projektach w EWT. A twarde inwestycyjne prowadzone są w
partnerstwie z Brandenburgią. Jesteśmy za kopalnią i elektrownia. Trwają prace nad
powołaniem porozumienia Gubińskiego. Mają na celu promocji tego zadania, jako poprawy
sytuacji gospodarczej i zmniejszenie bezrobocia.
J. Radzion zwrócił uwagę, że zadań przybywa, lecz nie idą za tym środki finansowe.
Odpowiadając Staroście na pytanie dotyczące pieczy zastępczej podkreślił, że obecnie nie
ma jeszcze wyliczeń w tym zakresie. W Żarach w ramach Poradni PsychologicznoPedagogicznej powołano ośrodek adopcyjny i pewne rzeczy wyprzedzamy. Kwoty jednak
jeszcze nie znamy. Zadania w zakresie pieczy analizuje PCPR.
L. Borkowski zapytał, jak finansowo radzi sobie szpital na wyspie, który jest waszą spółką i
jak planujecie połączenie, w jakim czasie?
Od. 10.55 w obradach uczestniczył radny R. Pawłowski (16/17).
J. Dudojć podkreślił, że na dzień dzisiejszy nie ma możliwości połączenia wojskowego
szpitala 105 –tego ze szpitalem Na Wyspie. Są jednak prowadzone rozmowy o szpitalu
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wojewódzkim. Może będzie połączenie ze szpitalem w Torzymiu. Dla dobra mieszkańców
musimy się wspólnie zjednoczyć. To bieżące problemy nad którymi musimy się zastanowić.
J. Radzion podkreślił, że Szpital Na Wyspie bilansuje się, nie przynosi długów. Niektóre
oddziały są niedochodowe, ale ogólnie bilansuje się. Najważniejsze jest, że powiat do swojej
spółki nie dokłada. Jest tylko problem z inwestycjami, na to niestety powiatu nie stać.
Z. Paduszyński podkreślił, że Województwo ma szerokie plany jeśli chodzi o rozwój.
Inwestycja w Gubinie jest uwzględniona w planie centralnym. Ważnym aspektem jest
również budowa obwodnicy. W Krośnie powstała inicjatywa obywatelska „Zalewu
Lubuskiego”.
L. Kiertyczak podkreślił, że cieszy się z obecności przedstawicieli Powiatu Żarskiego na
sesji. Informacja, że spółka prowadząca szpitala w Żarach nie ma długów to dobra prognoza.
My niestety mamy spółkę, która robi długi.
D. Anioł zapytała, dlaczego ze strony internetowej sejmiku zniknęła zakładka dotycząca
budowy kopalni i elektrowni na ternie Gminy Gubin?
E. Klepczyńska podkreśliła, że Odra jest rzeką bardzo zanieczyszczaną. My mieszkańcy
sami ją sprzątamy. Chcemy stworzyć plan sprzątania rzeki Odry. Stwórzmy wspólnie model
ochrony środowiska. Musimy wspólnie dbać o środowisko. Żaden turysta nie przyjedzie jeśli
są worki ze śmieciami wzdłuż ścieżek rowerowych. Kierowcy wyrzucają śmieci z
samochodów. Musimy z tym walczyć. Sprzątajmy nasza małą ojczyznę. Nie ma rzeczy
niemożliwych.
J. Kurzępa podkreślił, że hasło „zróbmy coś” jest dość ogólne. Prosiłbym o inicjatywę,
zasugerował, aby Pani Sołtys przygotowała jakiś konkretny program, pomysł, wtedy komisje
merytoryczne mogłyby się tym zająć i z tym zapoznać.
D. Oleszek odnosząc się do wypowiedzi Pani Sołtys, zwrócił uwagę, że ta przeskoczyła o
jeden szczebel za wysoko. Gminy też muszą walczyć z problemem zaśmiecania. Drogi
powiatowe i wojewódzkie nie mają takich problemów, jakie występują na drogach gminnych.
Często gminy nie dbają o swoje drogi. Inicjatywa jest bardzo dobra, ale należy zacząć od
gminy. Są to ważne rzeczy.
J. Kurzępa podkreślił, że- musimy zastanowić się na ile inwestycja planowana na terenie
Gminy Gubin przyniesie niekorzystne działania w ekosystemie , rozmawialiśmy o wspólnych
przedsięwzięciach naszych powiatów. Powiaty procedują wokół tych samych problemów.
Intencja Wasza znalazła się z pozytywnym odzewem. W najbliższym czasie przy planowaniu
pracy Rady, przedłożę sugestie do dyskusji na komisjach. Konkretyzowanie problemów,
mówienie jednym głosem, to jest to do czego powinniśmy dążyć. Nie jesteśmy w getcie
dziwnych problemów. Może to przynieść obu stronom korzyści. W momencie kiedy będziemy
wypracowywać opinię dotyczącą kopalni i elektrowni, władze Gubina zostaną zaproszenie na
spotkanie. Nic o nas, bez nas. Reprezentanci powinni uczestniczyć w naszych pracach.
J. Dudojć podziękował za zaproszenie na sesję, uwzględnimy w planach Rady współpracę z
wami, czekamy również na wasze wnioski i opinie.
Przewodniczący ogłosił 5 minutową przerwę.
Ad.5
Przedstawienie prac nad aktualizacją Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu
Krośnieńskiego.
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Sekretarz Powiatu Zbigniew Kościukiewicz przedstawił informację dotyczącą prowadzonych
prac nad aktualizacją Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Krośnieńskiego.
Szczegółową informację stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
J. Kurzępa podkreślił, że jest do dyspozycji, zaoferował swoją pomoc w pracach zespołu
roboczego. Ważną rzeczą jest raport o stanie społeczno-gospodarczym Powiatu. warto go
uaktualnić o sferę zewnętrzną, choćby w kontekście dzisiejszej wizyty gości z Powiatu
Żarskiego.
Wiceburmistrz Krosna podkreślił, że Gmina Krosno również przymierza się do aktualizacji
strategii. Zaproponował swój udział w pracach przy opracowywaniu Strategii Powiatu.
Sekretarz podkreślił, że w pracach będą uczestniczyły wszystkie społeczności,
przedsiębiorcy, samorządy itp. Strategia jest opracowywana również pod kątem środków
zewnętrznych.
Ad.6
Informacja w zakresie działalności organizacji pozarządowych w Powiecie Krośnieńskim.
Sekretarz Powiatu Zbigniew Kościukiewicz przedstawił informację w zakresie działalności
organizacji pozarządowych w Powiecie Krośnieńskim. Szczegółową informację stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
D. Anioł podkreśliła, że zasadnym jest zwiększenie środków na organizacje pozarządowe.
Organizacje się rozwijają, działają prężnie, warto je wspomagać.
J. Kurzępa zasugerował, aby dorzucić zakres edukacji pozaformalnej oraz zaproponował
organizację Kongresu Organizacji Pozarządowych.
M. Glaz zapytał, kiedy zostanie opracowany program współpracy Rady z organizacjami
pozarządowymi.
Sekretarz poinformował, że na ostatnim Zarządzie przedstawił wersję do dyskusji.
Przygotowując uchwałę wyprzedzamy budżet, gdyż musi być zaplanowana kwota na ten cel.
M. Glaz podkreślił, że można omawiać program bez uwzględnienia kwoty. Poprosił o
przekazanie planu do konsultacji. Jako przedstawiciel Rady Pożytku chciałby zopoznać się z
programem wcześniej, nie dopiero na posiedzeniu.
E. Klepczyńska zaproponowała uwzględnienie w programie spraw związanych z promocją
zdrowia.
J. Kurzępa podkreślił, że statystyka nas satysfakcjonuje. Istotniejsze jest jednak aktywne
uczestnictwo oraz krąg ich oddziaływań na autentycznych beneficjentów działań.
Sekretarz podkreślił, że zakres zadania musi mieć charakter powiatowy, nie wyłącznie
lokalny.
Ad.7
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011.
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Maciej Brodziński przedstawił informację o
stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011. Szczegółową informację
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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M. Glaz zapytał, jaka jest różnica liczby uczniów między wrześniem roku 2010 i 2011.
Podkreślił, że jego pytanie związane jest z wysokością subwencji.
Starosta poinformował, że część oświatowa subwencji ogólnej jest w roku bieżącym niższa
niż w roku poprzednim. W placówkach jest również mniej uczniów, ale jest również mniej
klas.
J. Kurzępa zapytał, czy jest możliwość opracowania informacji, co dalej dzieje się z
absolwentami, jakie to ma przełożenie na rynek pracy? Jaki jest procent uczniów biorących
udział w olimpiadach do ogółu uczniów i jaka jest powtarzalność uczestnictwa w konkursach
i olimpiadach, czy mamy regres czy jest odnotowany rozwój?
D. Anioł podkreśliła, że dany uczeń musi znaleźć firmę, gdzie odbędzie praktykę. Oferta dla
rynku, jest taka, a nie inna.
B. Kołarzyk podkreśliła, że większość w kształceniu zawodowym to pracownicy młodociani,
np. dla fotografa nie mamy specjalistów w sferze zawodowej. Takiego ucznia wysyłamy do
szkół spoza powiatu. Ile jest zakładów, tylu jest uczniów. Nie jesteśmy w stanie pozyskać
środków na szeroką bazę na kształcenie np. na 5 lat. Pojawia się później problem co zrobić
ze znaczną ilością pracowników tej samej branży. Odnoście konkursów i olimpiad, to nie jest
tak, że tylko jedna osoba bierze udział. Są tylko poszczególne szczeble takich konkursów.
Osób zainteresowanych jest bardzo dużo.
W. Rogowski podkreślił, że na posiedzeniach Komisji Oświaty szczegółowo omawiano te
kwestie poruszane dzisiaj na sesji. Zachęcanie i propagowanie udziału w olimpiadach jest
jak najbardziej zasadne. Podziękował dyrektorom szkół, gronu pedagogicznemu za
wykonana pracę dydaktyczną. Podkreślił, że planowane jest powołanie centrum
egzaminacyjnego egzaminów praktycznych. Musimy przygotować się do tego.
Ad.8
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Bytnica prowadzenia na podstawie
porozumienia, zadań publicznych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na
obszarze Gminy Bytnica, w okresie od 16 listopada 2011 roku do 15 kwietnia 2014 roku.
Wicestarosta Janina Pawlik przedstawiła projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie
Bytnica prowadzenia na podstawie porozumienia, zadań publicznych w zakresie zimowego
utrzymania dróg powiatowych na obszarze Gminy Bytnica, w okresie od 16 listopada 2011
roku do 15 kwietnia 2014 roku.
M. Glaz zapytał, na jakiej podstawie oszacowano koszty na rok przyszły? Obecnie była to
kwota 24.000, a planuje się 40.000 złotych. Skąd taki wzrost?
Starosta wyjaśnił, że biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne ubiegłorocznej zimy,
wysokość środków poniesionych przez Wójta, w drodze negocjacji ustalono kwotę 40.000
złotych.
S. Bartczak podkreślił, że Gmina Bytnica jest ostatnią gminą, która chce jeszcze podpisać
porozumienie w tym zakresie. Wszystkie inne gminy się wycofały i rozwiązały porozumienia.
Odśnieżając drogi gminne, przejeżdżamy przez drogi powiatowe. Zasadne jest odśnieżanie
ich jednym ciągiem.
D. Anioł podkreśliła, że jest to dobry pomysł zawierania porozumienia. Kierowcy
odśnieżający skrzyżowania nie wiedzą czyja jest droga i jaki odcinek mają odśnieżać.
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Przewodniczący Rady Powiatu J. Kurzępa poddał pod głosowanie przedstawiony projekt
uchwały.
W wyniku głosowania przedmiotowa uchwała została podjęta większością 15 głosów „za”
przy 1 glosie „przeciwnym”.
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.
D. Anioł zapytała o wynagrodzenie pracowników DPS w Szczawnie. Proszę o wyjaśnienie,
dlaczego w budżecie DPS brakuje środków, czym jest podyktowane zwiększenie środków na
wynagrodzenie pracowników w DPS?
Skarbnik E. Obara wyjaśniła, że w momencie planowania budżetu brakowało środków.
Bazując na latach ubiegłych, uwzględniano dochody, które DPS uzyskuje w ciągu roku.
Ogólnie w planie budżetu zaplanowano niższe wydatki na wynagrodzenia. Niestety dochody
w ciągu roku były niższe niż w latach poprzednich i stąd brakujące środki.
D. Anioł zapytała, skąd wziął się tak duży zwrot z ZUS-u? czy jest jakaś koncepcja?
Starosta podkreślił, że pisemnie udzieli odpowiedzi w tym zakresie. Większość jednostek
miało zaplanowane niższe wydatki na wynagrodzenia. To było wymuszone zrównoważeniem
wydatków z dochodami bieżącymi.
L. Kiertyczak zapytał, czy w budżecie na rok 2012 również będziemy zapisywać niższe
środki finansowe, wiedząc że nie wystarczy ich do końca roku?
E. Obara podkreśliła, że tworzymy rezerwę na ewentualne braki na wynagrodzenie, a środki
zapisane w b8udzecie będą takie na jakie pozwalają nam przepisy.
L. Kiertyczak poprosił o opisanie wszystkich niedoszacowań budżetu na rok 2012.
M. Glaz podkreślił, że skoro we wszystkich jednostkach zapisano mniejsze środki, a jednak
ich wystarczyło, oznacza, że dyrektorzy zawyżali wydatki. Zapytał o dotację dla
niepublicznych jednostek, z czego wynika zmniejszenie środków? Czy to dotyczy tylko
Gubina czy również Krosna?
Skarbnik E. Obara podkreśliła, że wynika to ze znacznie mniejszej liczby uczniów. Wielkość
dotacji zmniejsza się ze względu na zmniejszającą się liczbę uczniów w ciągu roku.
Starosta podkreślił, że dyrektorzy nieznacznie zawyżają wydatki, ale jest to taka tendencja.
Mogli planować pełną obsadę, ale niestety nie mogli tego zrealizować. Skala problemów
zrównoważenia wydatków bieżących to 10 mln złotych i ten problem do końca listopada
musimy rozwiązać.
Przewodniczący Rady Powiatu J. Kurzępa poddał pod głosowanie przedstawiony projekt
uchwały.
W wyniku głosowania przedmiotowa uchwała została podjęta jednogłośnie.
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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 zmieniającej uchwałę w sprawie diet przysługujących radnemu powiatu.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Barczuk przedstawił projekt uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie diet przysługujących radnemu powiatu.
J. Kurzępa zapytał jak odczytać zapis uchwały? Czy oznacza to, że diety zostają na
obowiązującym poziomie?
K. Barczuk potwierdził, że istotą uchwały jest zamrożenie diet w takiej wysokości jak obecnie
do końca kadencji.
W. Banach podkreślił, że musi być zapis w takiej formie, aby organ nadzoru nie uchylił
uchwały.
R. Pawłowski zapytał, czy wynika to z planowanej podwyżki minimalnego wynagrodzenia?
Zapytał, co będzie jak minimalne wynagrodzenie zostanie zwiększone w dniu 1 grudnia br.
lub w dobie kryzysu, co będzie jeśli rząd obniży kwotę najniższego wynagrodzenia?
Starosta podkreślił, że Rada może podjąć uchwałę w każdej chwili. Spotykamy się co
najmniej raz w miesiącu. Nie grozi nam raczej obniżenie najniższego wynagrodzenia.
M. Glaz podkreślił, że zamrożenie jest dobrym krokiem. Jestem za tym, aby diety zamrozić,
nie są one małe.
L. Kiertyczak zwracając się do Klubu „Wspólna Droga”, zaproponował, aby przeanalizować
naliczanie diety na nowych zasadach, ograniczając nasze wynagrodzenie. Nadwyżkę można
przekazać do dyspozycji kapituły. Zaznaczył, że w interpelacjach radny M. Glaz
zaproponował zwiększenie środków na stypendia, to również dobry pomysł. Zawnioskował,
aby popracować nad projektem uchwały, zaostrzyć kwestię potrącania – chodzi o
wcześniejsze wychodzenie radnych z posiedzeń. Opuszczenie wcześniejsze, winno być za
zgodą przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach. Dieta to zwrot kosztów za
utracone wynagrodzenie z pracy zawodowej.
J. Kurzępa podkreślił, że pobieranie większej kwoty z diet z punktu widzenia oglądu może to
być korzystne, nie wiem tylko czy jest to gra warta świeczki. Możemy informować się, na
jakie cele zostały przekazane środki z ograniczenia naszych diet.
K. Barczuk podkreślił, że jako radni decydujemy o środkach finansowych. Możemy je
przenieść na taki cel, na jaki chcemy. To radni zdecydują co zrobić z oszczędnościami z diet.
Kwestia zaostrzenia regulaminu - możemy to zrobić, ale nie ma sensu tego zapisywać. Jeśli
przewodniczący uznaje usprawiedliwienie, to winniśmy to uszanować.
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L. Kiertyczak, ja tylko daje to pod rozwagę. Jeśli chcemy oszczędzać, to oszczędzajmy.
J. Kurzępa podkreślił, że nie doznaje konkluzji związanej z brakiem dyscypliny Rady.
Przewodniczący udzielający zgody musiałby opierać się na pewnych dokumentach, czy mam
żądać zwolnień lekarskich?
L. Kiertyczak podkreślił, że jest w Radzie jeden radny, który notorycznie się spóźnia a
zastępca nie chce prowadzić obrad komisji.
Starosta zaapelował o podjęcie przedstawionej uchwały. Inicjatywa radnego Kiertyczaka nie
musi być kierowana do Klubu. Radny może sam opracować projekt uchwały w tym zakresie.
Wystarczająco drastyczną karą jest potrącenie 25% za nieobecność.
L. Kiertyczak – jak ja to zgłoszę to nikt tego nie przyjmie, ale jak K. Barczuk to tak.
W. Banach podkreślił, że w kwestii przeznaczenia oszczędności związanych z zamrożeniem
diet, uchwała nie jest miejscem do zamieszczania takich zapisów. Kwestia przygotowania
uchwały przez klub, projekt powinien zostać zaopiniowany przez komisję lub zarząd, aby
dopełnić wszelkich formalności.
J. Kurzępa podkreślił, że Komisja Planu i Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt, lecz nie
w drodze głosowania.
R. Pawłowski podkreślił, że nie wszystkie środki w budżecie można przeznaczyć na co się
chce, trzeba przestrzegać prawa.
D. Oleszek zapytał, czy przy okazji nie chcemy czynić jakiegoś dobra? Można przeznaczyć
środki na rożnego rodzaju fundacje, na konkretne cele. Jeśli taka potrzeba się nie wydarzy,
to nie tylko w naszym powiecie można wspomóc. Są ludzie w potrzebie, lekarze wiedzą kto
naprawdę potrzebuje pomocy. Zasugerował, aby projekt uchwały omówić na poszczególnych
komisjach.
M. Glaz podkreślił, że radny może wyjść z komisji kiedy chce. Nie jesteśmy dziećmi, każdy
wie co robi, jesteśmy poważnymi ludźmi. Jeśli radny się spóźnia na posiedzenie, to zapewne
z przyczyn uzasadnionych. Zwrócił również uwagę, że jeśli zamrozimy diety na obecnym
poziomie, to nic nie zostanie do rozdzielenia ponieważ kwota wynikająca z podwyżki
najniższego wynagrodzenia nie zostanie uwzględniona w budżecie. Możemy jedynie
zwiększyć kwotę potrącenia. To dochód własny samorządu i zostanie przeznaczony na
zadania realizowane przez Powiat. Dyskusja jest bezzasadna, bo tych środków nie będzie.
G. Świtalski podkreślił, że każdy z radnych otrzymuje dietę i każdy dysponuje nią wg
własnego uznania i potrzeb. Nie zmuszajmy siebie do działań prospołecznych. Nas rozliczą
wyborcy. Najlepiej jest wystąpić publicznie i mówić kto potrzebuje. Po co takie wystąpienia
„pod publiczkę”?
D. Oleszek podkreślił, że nie robimy tego dla publiki, ale po to by nieść dobro. Przy okazji
podejmowania takiej uchwały możemy uczynić coś dobrego.
L. Borkowski podkreślił, że popiera stanowisko radnego M. Glaza. Będę pierwszy, który się
zapisze do fundacji, którą stworzy D. Oleszek. Pula nie może być narzucona budżetowo, to
ma być nasza własna wola.
Starosta podkreślił, że w oświadczeniach majątkowych nie będzie zapisu, kto ile dał na cele
społeczne.
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J. Kurzępa ogłosił przerwę w celu zwołania posiedzenia komisji merytorycznych.
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych Lech Borkowski poinformował, że
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie diet radnych.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Janusz Marciniak
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie diet radnych.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Włodzimierz Rogowski
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie diet radnych.
Przewodniczący Komisji Planu i Budżetu Kazimierz Barczuk poinformował, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie diet radnych.
Starosta poinformował, że Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w
sprawie diet radnych.
Przewodniczący Rady Powiatu J. Kurzępa poddał pod głosowanie przedstawiony projekt
uchwały.
W wyniku głosowania przedmiotowa uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad. 12
Informacja w zakresie przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.
Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Kurzępa odczytał pismo Wojewody Lubuskiego z dnia
30 września 2011 roku w sprawie analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Starostę
oraz Przewodniczącego Rady.
Następnie odczytał informację z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych
złożonych przez radnych Powiatu Krośnieńskiego.
Starosta Jacek Hoffmann przedstawił analizę oświadczeń majątkowych złożonych przez
sekretarz, Skarbnika, kierowników i dyrektorów jednostek oraz osoby wystawiające decyzje.
Ad. 13
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
Starosta Jacek Hoffmann przedstawił informację z pracy Zarządu Powiatu.
W dniu 20 października 2011 r. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmiany budżetu
powiatu na rok 2011
W dniu 24 października 2011 r. Zarząd Powiatu:
1. podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji zadania w zakresie
kultury fizycznej i sportu - „Mistrzostwa Powiatu Krośnieńskiego w biegach na orientację”,
2. podjął decyzję w sprawie zwrotu dotacji przez Towarzystwo Miłośników Ziemi
Krośnieńskiej z wykonania zadania publicznego „Turniej Strzelecki”,
3. rozpatrzył interpelację w sprawie interwencji u Rzecznika Praw Obywatelskich w celu
zmiany zapisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy,
4. wypracował projekt uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawie programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2012,
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5. podjął decyzję o oddaniu w trwały zarząd Zespołowi Szkół Licealnych i Technicznych w
Gubinie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Krośnieńskiego, położonej w
Gubinie przy ul. Obrońców Pokoju 20,
6. podjął decyzję o oddaniu w trwały zarząd Powiatowemu Domowi Dziecka w Gubinie
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Krośnieńskiego, położonej w Gubinie przy
ul. Obrońców Pokoju 20,
7. podjął decyzję o oddaniu w trwały zarząd Powiatowemu Domowi Dziecka w Gubinie
lokalu mieszkalnego nr 14, położonego w Gubinie, os. Emilii Plater 8,
8. pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana Zdzisława Ziółkowskiego, zam. w Rąpicach, gm.
Cybinka w sprawie zawarcia nowej umowy najmu lokalu mieszkalnego – zawarcie
umowy będzie możliwe od 1 stycznia 2012 roku,
9. podjął uchwałę w sprawie zmiany budżetu i w budżecie powiatu na rok 2011,
10. rozpatrzył wnioski o dofinansowanie:
LKS „SPARTAK” z Budachowa w sprawie dofinansowania klubu, na potrzeby
(wyjazdy na mecze, opłaty sędziowskie). Zarząd Powiatu wniosek rozpatrzył
negatywnie ze względu na brak możliwości prawnych.
Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych RP w sprawie zakupu statuetek dla
ochotników. Zarząd Powiatu wniosek rozpatrzył pozytywnie przyznając kwotę 1000
złotych.
Zespołu Szkół w Chlebowie w sprawie dofinansowania zakupu nagród dla
uczestników Powiatowego Konkursu Wiedzy o AIDS i Uzależnieniach. Zarząd
Powiatu wniosek rozpatrzył pozytywnie przyznając kwotę 300 złotych.
Spółki Nowy Szpital w sprawie nie oddawania do postępowania sądowego sprawy
dotyczącej zadłużenia wynikającego z tytułu dzierżawy nieruchomości. Zarząd
Powiatu wniosek rozpatrzył pozytywnie prosząc jednocześnie o przedstawienie
harmonogramu spłat.
11. przyjął informację dotyczącą rozpoczęcia kolejnej edycji szczepień przeciwko wirusowi
HPV
12. zapoznał się z pismem złożonym przez pracowników Powiatowego Domu Dziecka w
Gubinie dotyczącego relacji panujących w domu dziecka, w szczególności relacji
wychowawca-wychowanek.
Starosta poinformował, że Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia o dwa miesiące
przedłużył proces rozpatrzenia odwołania w zakresie ratownictwa medycznego. Podkreślił że
w takiej sytuacji nie można dalej zwlekać. Po przeprowadzeniu debaty będzie można
podejmować konkretne działania.
Ad. 14
Wnioski i oświadczenia radnych.
D. Anioł zapytała, jakie są opinie samorządów w kwestii szpitala?
Starosta poinformował, że do chwili obecnej wpłynęło 6 opinii. Dwie z nich są negatywne
(gminy Gubin i Dąbie); 4 są pozytywne - akceptujące rozwiązanie zaproponowanie przez
NZOZ.
J. Kurzępa zaproponował, aby miedzy 15 a 17 listopada br. zostały zwołane komisje
merytoryczne, bez zwoływania specjalnej rady. Aby na tym posiedzeniu odnieść się do
propozycji spółki. Spółka na razie nie rezygnuje ze współpracy z nami i trudno wyprzedzać
ich działanie. Warto jednak podjąć dyskusję na temat zaproponowanej reorganizacji, jednak
bez podejmowania uchwały.
Starosta podkreślił, że cały czas obowiązuje podpisana 2 lata temu umowa. Do dnia
dzisiejszego spółka nie zaproponowała nam aneksu do umowy. Zarząd zaopiniował
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negatywnie program restrukturyzacji szpitala zaproponowany przez spółkę. Podkreślił, że w
momencie rezygnacji przez spółkę istnieją dwie możliwości: znalezienie nowego operatora
zewnętrznego lub utworzenie własnej spółki.
R. Pawłowski podkreślił, że wśród radnych są obawy, że czas ucieka, a nie jest podjęta
decyzja co dalej. Spółka może do końca grudnia zwlekać z podjęciem decyzji i w ostatnim
dniu zrezygnować. Co wtedy? Może należałoby wymusić na spółce podjęcie decyzji?
Starosta podkreślił, że z informacji, jakie posiada kontraktowanie usług medycznych na
następny rok już się rozpoczęło i w rozmowach bierze udział również Spółka Nowy Szpital.
Podkreślił, że gdyby doszło do ewentualnego zerwania umowy ze spółką, zapewne NFZ
ogłosiłby nowy konkurs dla nowego operatora. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której NFZ
przekazałby kontrakt wynegocjowany z innym operatorem, nowemu operatorowi.
L. Borkowski zapytał, czy my mamy czekać na informację dotyczącą opinii poszczególnych
gmin, czy mamy wszystkie dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji? Chodzi o
przyspieszenie wszystkiego. Czy nie można działać wcześniej?
L. Kiertyczak zapytał, czy Zarząd Powiatu może rozpatrzyć, rozeznać propozycję, czy
istnieje możliwość podziału szpitala na dwa, tak jak sprzed 2001 roku.
J. Kurzępa podkreślił, że przewodniczący poszczególnych komisji ustalą po sesji termin
spotkania.
D. Anioł podkreśliła, że na własnym przykładzie przekonała się, że pogotowie przyjechało
bardzo szybko, jednak problemem było połączenie telefoniczne. Sytuacja dotyczyła Łagowa,
gdzie połączenia telefoniczne są przekierowywane do Zielonej Góry. Podejście załogi
pogotowia do pacjenta było bardzo profesjonalne. Problem pojawia się jednak w szpitalu,
gdzie na dyżurze jest tylko jeden lekarz i pełni od dyżur zarówno na oddziale, jak i na izbie
przyjęć. W takim przypadku pacjent na izbie musiał czekać prawie godzinę czasu, aż lekarz
zejdzie z oddziału.
M. Glaz zaproponował, aby w budżecie na 2012 zaplanować więcej środków finansowych na
na promocje. Nie ma nigdzie opisanej naszej działalności. Nie wydajemy biuletynu, gazety.
Kto wie o czym my rozmawiamy? Nawet nasza telewizja nic o nas nie mówi. Zaproponował,
aby w ramach promocji wydać biuletyn lub kwartalnik, w którym można opisać działania
podejmowane przez Radę.
D. Oleszek podziękował za zaproszenie na Dzień Edukacji Narodowej.
D. Anioł zapytała, czy zostały złożone oferty na zakup pałacu w Brzeźnicy?
Starosta podkreślił, że jak wpłynie
zainteresowanych kupnem.

wadium

będzie wiadomo

ilu oferentów jest

D. Anioł zapytała, do kiedy ma trwać remont drogi krajowej nr 29. Podkreśliła, że jest bardzo
zadowolona, że podjęto się remontu, jednak występują znaczne utrudnienia w ruchu,
dotyczące w szczególności objazdu Krosna.
J. Milczarek poinformował, że remont całej drogi aż do ronda na górce Połupińskiej
zaplanowano na koniec roku 2012. Obecnie remontowany odcinek ma zostać oddany do
użytku na koniec grudnia br.
Ad. 15
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
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Starosta poinformował, że na interpelację radnego D. Oleszka w zakresie drogi w
miejscowości Żarków odpowie pisemnie.
Odpowiadając na interpelację radnego M. Glaza w zakresie zwiększenia środków
finansowych dla organizacji pozarządowych podkreślił, że zaplanowano obecnie 25.000
złotych, interpelacja zostanie przeanalizowana na posiedzeniu Zarządu.
W zakresie zwiększenia środków finansowych na stypendia podkreślił, ze w naszym
przypadku są to stypendia jednorazowe. Istnieje możliwość zmodyfikowania regulaminu i
nazwania tego nagrodami jednorazowymi. Sytuacja w zakresie wysokości stypendiów zależy
od sytuacji budżetowej
Odpowiadając na interpelację dotyczącą drogi z Krosna Odrzańskiego do Bytnicy podkreślił,
że Powiat posiada dokumentację oraz pozwolenie na budowę, jednak obecnie nie stać nas
na jednorazowy remont, a nie udało się pozyskać środków zewnętrznych. Myślimy o
etapowaniu tego odcinka, planowane jest również zawarcie porozumienia z Powiatem
Świebodzińskim.
Odnosząc się do remontu drogi na odcinku Krosno Odrzańskie – Wężyska podkreślił, że
Powiat nie posiada dokumentacji, a realizacja inwestycji uzależniona jest od posiadanych
środków finansowych.
Odpowiadając na zapytanie dotyczące planowanych inwestycji w szpitalu podkreślił, że 20
października br. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie podziału środków dotacji celowej
w wysokości 1.136.034 złotych na realizację inwestycji. Środki te muszą zostać
wykorzystane do końca roku. W ramach inwestycji zaplanowano m.in.: budowę kotłowni
gazowej w Gubinie, modernizację kotłowni w Krośnie Odrzańskim, budowę przepompowni w
Gubinie, remont dachu w Krośnie, budowa łącznika w Krośnie oraz montaż klimatyzacji na
bloku operacyjnym w Krośnie odrzańskim.
Odpowiadając na interpelację Pani Sołtys Klepczyńskiej w zakresie melioracji, poinformował,
że udzieli stosownej odpowiedzi w formie pisemnej.
Również pisemnie zostanie przygotowana odpowiedź na pytanie radnego D. Oleszka w
sprawie zestawienia rowów melioracyjnych.
L. Kiertyczak zwrócił uwagę, że przeznacza się środki finansowe na remont bloku
operacyjnego i montaż klimatyzacji w szpitalu w Krośnie, gdzie nie ma oddziałów
zabiegowych. W Gubinie są prowadzone zabiegi, a na bloku operacyjnym nie ma
klimatyzacji i nikt jej tam nie planuje.
J. Milczarek odpowiadając na interpelację radnego L. Kiertyczaka w zakresie remontu
chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich w Gubinie poinformował, że zadanie to zostało
zrealizowane siłami własnymi. Podkreślił, że zostanie przeprowadzona kontrola z realizacji
inwestycji i po jej zakończeniu odniesie się do przedstawionych uwag. W formie pisemnej
zostanie udzielona odpowiedź dotycząca m.in. kosztów inwestycji.
Odpowiadając radnej D. Anioł na interpelację dotyczącą drogi Lubiatów-Trzebula podkreślił,
że w okresie zimowym droga o raz pobocza zostaną uprzątnięte. Również w Brzeźnicy
zostanie dokonany przegląd drzew. W przypadku drzew zagrażających bezpieczeństwu, a
będących na posesjach prywatnych, wystąpimy do właścicieli o podjecie stosownych działań
zabezpieczających.
M. Glaz zapytał, czy dotacja celowa wydatkowana na inwestycje musi być wydana w drodze
przetargowej? Czy nie ma zagrożenia czasowego?
Starosta podkreślił, że jest zagrożenie czasowe, dlatego przetargi są już ogłaszane.
M. Glaz zapytał, kto płaci podatek od nieruchomości szpitalnych, Powiat czy spółka?
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Starosta odpowiedział, że podatki opłaca spółka.
W. Rogowski odczytał stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w zakresie
interpelacji złożonej na poprzedniej sesji w kwestii usprawiedliwiania nieobecności przez
uczniów.
J. Pawlik poinformowała, że brak przyjęć do Ośrodka Interwencji Kryzysowej wynika z
problemów kadrowych. Jedna z pracownic urodziła niepełnosprawne dziecko i musi podjąć
decyzję, czy będzie nadal pracowała. Poszczególne Ośrodki Pomocy Społecznej oraz gminy
otrzymały informację, że chwilowo zostały wstrzymane przyjęcia. Miejsca dla osób
potrzebujących zostały zabezpieczone w innych powiatach.
W. Banach odpowiadając na zapytanie dotyczące funkcjonowania Komisji rewizyjnej
podkreślił, że Statut Powiatu krośnieńskiego w § 37 ust. 1 określa tryb prowadzenia obrad.
Zgodnie z tym zapisem obrady prowadzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. W przypadku
pozostałych komisji, kompetencje przewodniczącego przejmuje jego zastępca – zgodnie z §
47 Statutu. Jednak ten zapis nie dotyczy Komisji Rewizyjnej. Oznacza to, że pracą Komisji
Rewizyjnej
może
kierować
Przewodniczący
lub
upoważniony
przez
niego
Wiceprzewodniczący.
L. Kiertyczak podkreślił, że taki stan rzeczy oznacza, że niektóre posiedzenia trzeba
powtórzyć, gdyż ze względu na spóźnienia się Przewodniczącego, obrady rozpoczynał
Wiceprzewodniczący R. Sikora nie posiadający upoważnienia.
G. Świtalski odczytał protokół kapituły w sprawie przyznawania nagród i stypendiów.
Podkreślił jednocześnie, że Regulamin wymaga pewnych poprawek. Zasugerował, że
należałoby rozpatrzyć możliwość przyznawania nagród za osiągnięcia naukowe, nie tylko
sportowe.
M. Glaz zwrócił uwagę, że kapituła nie ma możliwości przyznawania nagród i stypendiów,
czy nie powinien tego zatwierdzić Zarząd Powiatu? Kapituła pracuje zgodnie z uchwała, ale
to Zarząd decyduje.
Ad. 16
Sprawy różne.
J. Marciniak podkreślił, ze w zakresie melioracji i gospodarki wodnej, z inicjatywy Ministra
Rolnictwa, powołano zespół do opracowania programu odnowy melioracji w Polsce. Jest
również inicjatywa koncepcji reformy gospodarki wodnej w kraju. Największą bolączką są
jednak niewystarczające środki finansowe.
J. Kurzepa poinformował o piśmie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich informującym o
rozpoczęciu akcji „PACZKA”. Jednocześnie poinformował, że wpłynęło pismo Starosty
Powiatu Kędzierzyn-Koźle w sprawie podjęcia uchwały – apelu o opracowanie rządowego
programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry.
Przewodniczący poinformował również o piśmie Pani Elżbiety Strońskiej – Ordynatora
Oddziału dziecięcego szpitala w Gubinie w sprawie niepokojów związanych z
funkcjonowaniem szpitala.
J. Kurzępa podkreślił, że do Rady Powiatu wpłynęło pismo w sprawie podjęcia decyzji
dotyczącej rozwiązania stosunku pracy z radną D. Anioł. Rada musi wydać opinię w drodze
uchwały. Pismo nie określa precyzyjnie czego oczekuje Dyrektor Biblioteki, dlatego zostanie
przygotowane stosowne pismo o sprecyzowanie oczekiwań.
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