Przed otwarciem sesji Rady Powiatu Legnickiego odbyła się uroczystość odznaczenia
Janiny Mazur Starosty Legnickiego Krzyżem 95.lat Związku Inwalidów Wojennych RP.
Dekoracji dokonał Wiceprezes Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej
w Warszawie Wojciech Olenderek w obecności Prezesa Oddziału Związku Inwalidów
Wojennych RP w Legnicy Zdzisława Ek. Janinę Mazur Starostę Legnickiego wyróżniono
również Odznaką „Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych”, którą wręczył Przedstawiciel Zarządu Koła Miejskiego w Legnicy Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych por. Franciszek Uniatowicz.
Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń pogratulował Janinie Mazur Staroście
Legnickiemu, która jednocześnie pełni mandat Radnej Powiatu Legnickiego.

PROTOKÓŁ
z XIV Sesji Rady Powiatu Legnickiego
w dniu 11 marca 2016 r.

Początek Sesji – godz. 1500

Miejsce – sala konferencyjna
nr 301 Starostwa Powiatowego
w Legnicy pl. Słowiański 1

Obrady XIV sesji Rady Powiatu otworzył Przewodniczący Aleksander Kostuń
stwierdzając na podstawie listy obecności (załącznik nr 1) prawomocność dzisiejszych
obrad, w których na ustawowy skład Rady 17 radnych uczestniczy 14 radnych. Stanowi to
quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne decyzje. Nieobecni
radni: Mikołaj Bidnyk, usprawiedliwiony; Joanna Józefczuk, usprawiedliwiona; Pakos
Stanisława, usprawiedliwiona. Następnie powitał:
-

radnych obecnych na dzisiejszej sesji

–

Starostę Legnickiego Janinę Mazur

–

Wicestarostę Legnickiego Krzysztofa Sowińskiego

–

Etatowego Członka Zarządu Powiatu Kazimierza Burtnego

–

Członków Zarządu Powiatu Zbigniewa Kądziołkę i Jana Krawczyka
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–

Skarbnika Powiatu Tadeusza Rasałę, Sekretarza Powiatu Stanisława
Warchoła

–

Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej Zdzisława Sokoła

–

Prezesa Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Legnicy
Zbigniewa Biłyka

–

Rzecznika Prasowego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy Sławomira
Masojcia

–

Naczelnika Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Legnicy
Przemysława Kozioła

Następnie

Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń

przystąpił do

realizacji porządku obrad.
Ad pkt 1.

Przedstawienie porządku obrad

Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń stwierdził, że porządek obrad
wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na XIV sesję (załącznik nr 2), który odczytał:
1. Przedstawienie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu Legnickiego
3. Interpelacje i zapytania
4. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy za 2015
rok
5. Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy
za rok 2015
6. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego programu działań na rzecz osób
niepełnosprawnych w powiecie legnickim na lata 2015-2018” za 2015 rok
7. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok
2015
8. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Legnickiego w okresie od 1 do 29
lutego 2016 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu
współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
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10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2016 roku dotacji celowej z budżetu
powiatu legnickiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzymalinie
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu legnickiego na 2016 rok
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Legnickiego
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych działających na terenie powiatu legnickiego
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki kwotowej opłaty za korzystanie
z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest
Powiat Legnicki dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad
korzystania z tych przystanków
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
16. Wnioski i oświadczenia
17. Sprawy różne.
Przewodniczący Aleksander Kostuń zapytał czy są jakieś propozycje związane
z porządkiem obrad, a ponieważ nikt się nie zgłosił przystąpił do jego dalszej realizacji.
Ad pkt 2. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Powiatu Legnickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego Aleksander Kostuń poinformował, że
protokół z XIII Sesji wyłożony był do wglądu w Biurze Rady Powiatu. Radni do rozpoczęcia
Sesji nie wnieśli żadnych poprawek ani uzupełnień. W związku z tym zaproponował aby
uznać, że Rada Powiatu przyjęła protokół z XIII Sesji z dnia 4 lutego 2016 roku. Ponieważ
nie usłyszał sprzeciwu stwierdził, że protokół z XIII Sesji Rady Powiatu Legnickiego z dnia
4 lutego 2016 roku został przyjęty.
Ad pkt 3. Interpelacje i zapytania
Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń poprosił radnych o pisemne
przedstawianie własnych interpelacji lub zapytań. Przypomniał, że interpelacje składa się
w sprawach ważnych dla powiatu. Ponieważ nikt się nie zgłosił przeszedł do realizacji
następnego punktu porządku obrad.
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Ad pkt 4. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy za
2015 rok
Przewodniczący Aleksander Kostuń poinformował, że wszystkie Komisje Statutowe
Rady Powiatu zapoznały się ze sprawozdaniem, złożonym na piśmie (załącznik nr 3),
przez Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy, a Naczelnik Wydziału Przemysław Kozioł
obecny na dzisiejszej sesji odpowie na pytania jeżeli takie zostaną zgłoszone. Ponieważ
nikt nie zabrał głosu stwierdził, że Rada Powiatu Legnickiego przyjęła sprawozdanie
Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy za 2015 rok bez uwag i zastrzeżeń.
Ad pkt 5. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Państwowej Straży
Pożarnej w Legnicy za 2015 rok
Przewodniczący obradom Aleksander Kostuń poinformował, że sprawozdanie
z działalności w roku 2015 Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy
złożył na piśmie (załącznik nr 4). Wszystkie Komisje Statutowe przyjęły sprawozdanie.
Poprosił Komendanta Zdzisława Sokoła o omówienie podjętych działań na terenie powiatu
legnickiego.

Komendant

wyjaśnił,

że

sprawozdanie

zostało

bardzo

dokładnie

przygotowane i w związku z tym poprosił o zgłaszanie spraw, których nie wyjaśniono na
posiedzeniach Komisji. Ponieważ nikt nie zgłosił żadnej sprawy Przewodniczący
Aleksander Kostuń stwierdził, że Rada Powiatu Legnickiego przyjęła sprawozdanie
z działalności Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy za
rok 2015, bez uwag i zastrzeżeń.
Ad pkt 6. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego programu działań na rzecz osób
niepełnosprawnych w powiecie legnickim na lata 2015-2018” za 2015 rok
Przewodniczący Aleksander Kostuń poinformował, że wszystkie Komisje Statutowe
zapoznały się ze sprawozdaniem (załącznik nr 5) i zaopiniowały pozytywnie. Zapytał czy
ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie. Ponieważ nikt nie zabrał głosu stwierdził, że Rada
Powiatu

Legnickiego

pozytywnie

zaopiniowała

sprawozdanie

z

realizacji

„Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie
legnickim na lata 2015-2018” za 2015 rok. Nikt nie wniósł zastrzeżeń do takiego
sformułowania.
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Ad pkt 7. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej
za rok 2015
Przewodniczący

Aleksander

Kostuń

poinformował,

że

ze

sprawozdaniem

(załącznik nr 6) zapoznały się wszystkie Komisje Statutowe i zaopiniowały pozytywnie.
Zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie. Ponieważ nikt nie zabrał głosu
stwierdził, że Rada Powiatu Legnickiego przyjęła sprawozdanie z efektów pracy
organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015, bez uwag.
Ad pkt 8. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Legnickiego w okresie od 1 do 29
lutego 2016 r.
Przewodniczący Aleksander Kostuń poinformował, że wszystkie Komisje Statutowe
zapoznały się ze sprawozdaniem z pracy Zarządu Powiatu od 1 do 29 lutego 2016 r.
(załącznik nr 7), nie wnosząc uwag. Poprosił Starostę Legnickiego Janinę Mazur
o zabranie głosu.
Starosta Legnicki Janina Mazur przypomniała, że na swoich posiedzeniach Zarząd
Powiatu

rozpatruje

min.

projekty

uchwał

z

zakresu

spraw

finansowych,

gospodarki mieniem powiatu, przeciwdziałania bezrobociu, organizacyjnych, komunikacji
i drogownictwa, oświaty. I tych w omawianym okresie podjęto dwanaście. Wszystkie
szczegółowo przedstawione są w informacji pisemnej przekazanej radnym. W trakcie
swoich prac Zarząd analizował materiały przygotowane do rozpatrzenia przez Radę
Powiatu lub jej komisje statutowe, udzielał odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
składanych podczas sesji i w okresie między sesjami. Członkowie Zarządu uczestniczyli
w imprezach i spotkaniach organizowanych przez inne podmioty.
Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń zapytał czy ktoś chciałby zabrać
głos w sprawach przedstawionych w tym punkcie obrad. Ponieważ nikt nie zabrał głosu
podziękował Staroście Legnickiemu Janinie Mazur stwierdzając, że Rada Powiatu
Legnickiego zapoznała się ze sprawozdaniem z pracy Zarządu Powiatu Legnickiego
w okresie od 1 do 29 lutego 2016 r. nie wnosząc zastrzeżeń.

6

Ad pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu
współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń poinformował, że wszystkie
Komisje Statutowe pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały (załącznik nr 8). Zapytał czy
ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie. Ponieważ nikt nie zabrał głosu, poddał pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu
współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
Rada Powiatu Legnickiego 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XIV/85/2016 z dnia 11 marca
2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy powiatu
legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2015 (załącznik nr 9).
Ad pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2016 roku dotacji celowej
z budżetu powiatu legnickiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Grzymalinie
Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń poinformował, że wszystkie
Komisje Statutowe pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały (załącznik nr 10). Zapytał czy
ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie. Ponieważ nikt nie zabrał głosu, poddał pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2016 roku dotacji celowej z budżetu
powiatu legnickiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzymalinie.
Rada Powiatu Legnickiego 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XIV/86/2016 z dnia 11 marca
2016 r. w sprawie udzielenia w 2016 roku dotacji celowej z budżetu Powiatu
Legnickiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzymalinie (załącznik nr 11).
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Ad pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu legnickiego na
2016 rok
Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń poinformował, że wszystkie
Komisje Statutowe zapoznały się z uzasadnieniem do podjęcia uchwały i zaopiniowały
projekt pozytywnie (załącznik nr 12). Zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie.
Ponieważ nikt nie zabrał głosu, poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany
budżetu powiatu legnickiego na 2016 rok.
Rada Powiatu Legnickiego 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XIV/87/2016 z dnia 11 marca
2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2016 rok (załącznik nr 13).
Ad pkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Legnickiego
Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń poinformował, że wszystkie
Komisje Statutowe pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały (załącznik nr 14). Zapytał czy
ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie. Ponieważ nikt nie zabrał głosu, poddał pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Legnickiego.
Rada Powiatu Legnickiego 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XIV/88/2016 z dnia 11 marca
2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego
(załącznik nr 15).
Ad pkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych działających na terenie powiatu legnickiego
Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń poinformował, że wszystkie
Komisje Statutowe pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały (załącznik nr 16). Zapytał czy
ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie. Ponieważ nikt nie zabrał głosu, poddał pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych działających na terenie powiatu legnickiego.
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Rada Powiatu Legnickiego 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XIV/89/2016 z dnia 11 marca
2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
działających na terenie powiatu legnickiego (załącznik nr 17).
Ad pkt 14.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki kwotowej opłaty za
korzystanie z przystanków komunikacyjnych, określenie przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat
Legnicki dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad
korzystania z tych przystanków

Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń poinformował, że wszystkie
Komisje Statutowe pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały (załącznik nr 18). Zapytał czy
ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie. Ponieważ nikt nie zabrał głosu, poddał pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki kwotowej opłaty za korzystanie
z przystanków komunikacyjnych, określenie przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Legnicki dla operatorów i przewoźników oraz
warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Rada Powiatu Legnickiego 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XIV/90/2016 z dnia 11 marca
2016 r. w sprawie ustalenia stawki kwotowej opłaty za korzystanie z przystanków
komunikacyjnych, określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem
lub zarządzającym jest Powiat Legnicki dla operatorów i przewoźników oraz
warunków i zasad korzystania z tych przystanków (załącznik nr 19).
Ad pkt 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń poinformował, że:
–

w dniu 26 stycznia 2016 r. zapytanie złożył Radny Dariusz Wołoszyn w sprawie
umiejscowienia lustra drogowego w miejscowości Chojnów, na skrzyżowaniu rondo
w Rynku a wylotem z ulicy Chmielnej. Radny otrzymał odpowiedź (załącznik nr 20).

–

w dniu 24 lutego 2016 r. interpelację złożył Radny Grzegorz Gapski w sprawie
zabezpieczenia przejścia dla pieszych przy ul. Kolejowej oraz ul. Legnickiej
w Chojnowie (załącznik nr 21). Radny otrzymał odpowiedź (załącznik nr 22).
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–

w dniu 24 lutego 2016 r. interpelacje złożył Radny Jacek Mazur w sprawie wycięcia
krzewów i podkrzesania drzew przy drodze powiatowej nr 2193D na odcinku przy
wytwórni pasz Woźniak (załącznik nr 23). Radny otrzymał odpowiedź (załącznik nr
24) oraz w sprawie wycięcia drzew i krzewów na poboczach drogi pomiędzy
miejscowościami Lisowice a Szczytniki n/Kaczawą (załącznik nr 25). Radny
otrzymał odpowiedź (załącznik nr 26).

–

w dniu 3 marca 2016 r. interpelacje złożył Radny Jan Krawczyk w sprawie
wykonania odwodnienia pasa drogi powiatowej Nr 2210D, przy posesji nr 49
w miejscowości Jakuszów (załącznik nr 27), w sprawie odwodnienia pasa drogi
powiatowej Nr 2210D przy posesjach nr 8 i 9 w miejscowości Pątnówek (załącznik
nr 28) oraz w sprawie wycięcia dwóch drzew rosnących na skrzyżowaniu drogi
powiatowej Nr 2194D z drogą gminną, przy posesji nr 55 w miejscowości Grzymalin
(załącznik nr 29). Termin udzielenia odpowiedzi mija 17 marca 2016 r.

–

na dzisiejszej sesji nikt nie złożył interpelacji ani zapytania.

Ad pkt 16. Wnioski i oświadczenia
Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń przypomniał wszystkim radnym
o obowiązku złożenia do dnia 30 kwietnia b.r. oświadczeń majątkowych za rok 2015,
w dwóch oryginalnych egzemplarzach, wraz z kopią PIT, który został złożony do Urzędu
Skarbowego. Zapytał czy ktoś chce złożyć jakiś wniosek lub oświadczenie. Ponieważ nikt
się nie zgłosił przeszedł do realizacji ostatniego punktu porządku obrad.
Ad pkt 17. Sprawy różne
 Przewodniczący Aleksander Kostuń przypomniał, że otrzymał sprawozdanie
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat legnicki za rok
2015. Sprawozdanie to przekazał wszystkim radnym (załącznik nr 30).
 Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń poinformował, że radni
wnioskowali o przeprowadzenie szkolenia

dotyczącego

min. zgłaszania

interpelacji, zapytań oraz wniosków w sprawach dotyczących powiatu. Poprosił
żeby wszyscy zainteresowani tematem skontaktowali się z Kierownikiem Biura
Rady Powiatu Anną Szeffer.
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 Starosta Legnicki Janina Mazur poinformowała, że Pan Edward Wiśniewski,
który opisuje miejsca, pomniki przyrody, grupy ludzi i wydarzenia na terenie
naszego powiatu obejmujące okres od 1945 roku, prosi osoby, które posiadają
interesujące materiały aby je udostępniły. Radna Janina Wągrodna uważała, że
to bardzo ciekawy temat i zadeklarowała przekazanie dokumentów będących
w jej posiadaniu.
 Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń podziękował Dyrektor
Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Powiatu Legnickiego w Golance Dolnej
Renacie

Pińczuk-Brymerskiej

za

symboliczne

prezenty

Wielkanocne

przygotowane przez wychowanków Centrum.
Ponieważ nikt już więcej nie zabrał głosu, w związku z pełną realizacją porządku
obrad,

Przewodniczący Aleksander Kostuń zamknął XIV Sesję

Rady Powiatu

Legnickiego życząc wszystkim obecnym dobrych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.
Godzina zamknięcia obrad: 1550
Na tym protokół zakończono
Protokołowała:
(-) Anna Szeffer

Przewodniczący Rady Powiatu
(-) Aleksander Kostuń

