PROTOKÓŁ
z XV Sesji Rady Powiatu Legnickiego
w dniu 13 maja 2016 r.

Początek Sesji – godz. 1500

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

XV Sesję Rady Powiatu Legnickiego otworzył Przewodniczący Aleksander
Kostuń. Powitał obecnych na dzisiejszej sesji radnych oraz:
 Janinę Mazur Starostę Legnickiego
 Krzysztofa Sowińskiego Wicestarostę Legnickiego
 Kazimierza Burtnego Etatowego Członka Zarządu Powiatu
 Zbigniewa Kądziołkę i Jana Krawczyka Członków Zarządu Powiatu
Legnickiego
 Tadeusza Rasałę Skarbnika Powiatu
 Grzegorza

Rogosa

Kierownika

Referatu

Administracyjnego

Starostwa Powiatowego w Legnicy
 Władysława Kostunia Przewodniczącego Rady Gminy w Legnickim
Polu
 dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu
legnickiego
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego Aleksander Kostuń
stwierdził na podstawie listy obecności (załącznik nr 1) prawomocność dzisiejszych
obrad, w których na ustawowy skład Rady 17 radnych uczestniczy 13 radnych.
Nieobecni

Radni:

Lichota

Łukasz

usprawiedliwiony,

Mirosława

Stachura

usprawiedliwiona, Robert Wierzbicki usprawiedliwiony, Dariusz Wołoszyn. Stanowi to
quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne decyzje.
Następnie przystąpił do realizacji porządku obrad.
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Ad pkt 1.

Przedstawienie porządku obrad

Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego Aleksander Kostuń stwierdził, że
porządek obrad wszyscy radni otrzymali w zawiadomieniu o zwołaniu sesji (załącznik
nr 2). Poinformował, że Zarząd Powiatu, w dniu wczorajszym, złożył wniosek
(załącznik nr 3) dotyczący wprowadzenia do porządku dzisiejszej sesji punktu:
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminą
Krotoszyce w sprawie współdziałania na rzecz realizacji zadania inwestycyjnego
„Przebudowa drogi gminnej nr 108464D, działki nr 142/2 i 162/1, obręb Janowice
Duże, gmina Krotoszyce”. Wszystkim radnym przekazał projekt uchwały.
Głos zabrał Wicestarosta Legnicki Krzysztof Sowiński, który przedstawił
uzasadnienie do podjęcia przez Radę Powiatu tej uchwały. Współdziałanie miałoby
polegać na przebudowie skrzyżowania drogi powiatowej

z planowaną do

przebudowy, w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
drogą gminną.
Na obrady przybył Radny Dariusz Wołoszyn. W sesji uczestniczy 14 radnych.
W związku ze zgłoszonym przez Zarząd Powiatu wnioskiem, Przewodniczący
Rady Powiatu Aleksander Kostuń przystąpił do głosowania nad wprowadzeniem do
porządku dzisiejszej sesji punktu: podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia z gminą Krotoszyce w sprawie współdziałania na rzecz
realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 108464D, działki nr
142/2 i 162/1, obręb Janowice Duże, gmina Krotoszyce”. Za wprowadzeniem tego
punktu głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny ani nie wstrzymał się od
głosowania. Punkt: podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia z gminą Krotoszyce w sprawie współdziałania na rzecz realizacji
zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 108464D, działki nr
142/2 i 162/1, obręb Janowice Duże, gmina Krotoszyce” wprowadzony został do
porządku XV sesji Rady Powiatu Legnickiego.
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Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Aleksander Kostuń
zapytał czy ktoś ma jakieś inne wnioski w sprawie porządku obrad. Ponieważ nikt
więcej nie zgłosił żadnej propozycji przedstawił do akceptacji Rady Powiatu
następujący porządek:
1. Przyjęcie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu Legnickiego
3. Interpelacje i zapytania
4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Legnickiego w okresie od 1 marca do 30
kwietnia 2016 r.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego powiatu legnickiego za rok 2015
6. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu legnickiego
za 2015 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu legnickiego za 2015 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Legnickiego za
rok 2015
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego i Świętej Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu legnickiego na 2016 rok
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Legnickiego
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla
Powiatu Legnickiego za rok 2015
13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego kryteria,
zasady oraz tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez powiat legnicki ze specjalnego funduszu
nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
14. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
w Chojnowie
15. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Legnicy
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16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminą
Krotoszyce w sprawie współdziałania na rzecz realizacji zadania inwestycyjnego
„Przebudowa drogi gminnej nr 108464D, działki nr 142/2 i 162/1, obręb Janowice
Duże, gmina Krotoszyce”
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
18. Wnioski i oświadczenia
19. Sprawy różne
Rada

Powiatu

Legnickiego

14

głosami

za,

przy

braku

głosów

przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjęła porządek XV sesji
Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń przystąpił do realizacji
kolejnego punktu porządku obrad.

Ad pkt 2. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu Legnickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego Aleksander Kostuń poinformował,
że protokół z XIV 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 XIV sesji z dnia
11 marca 2016 roku. Ponieważ nie usłyszał sprzeciwu stwierdził, że protokół
z XIV sesji Rady Powiatu Legnickiego został przyjęty.
Ad pkt 3. Interpelacje i zapytania
Przewodniczący

Rady

Powiatu

Aleksander

Kostuń

poprosił

radnych

o pisemne przedstawianie własnych interpelacji i zapytań. Przypomniał, że zgodnie
ze Statutem Powiatu odpowiedź na interpelację/zapytanie jest udzielana ustnie na
sesji lub pisemnie w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia.
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Radny Grzegorz Gapski zgłosił zapytanie (załącznik nr 4) do Zarządu Powiatu
w sprawie powołania komisji bezpieczeństwa, która miała ocenić organizację ruchu
ulic Kolejowej i Legnickiej w Chojnowie. Minęło dwa miesiące a on oraz Komisja
Promocji i Spraw Społecznych nie wiedzą kiedy to będzie.
Ponieważ nikt więcej nie zgłosił interpelacji ani zapytania, Przewodniczący
Aleksander Kostuń przeszedł do realizacji kolejnego punktu dzisiejszych obrad.
Ad pkt 4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Legnickiego w okresie
od 1 marca do 30 kwietnia 2016 r.
Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego Aleksander Kostuń poinformował,
że wszystkie Komisje Statutowe zapoznały się ze sprawozdaniem z pracy Zarządu
Powiatu za miesiąc marzec (załącznik nr 5) oraz za miesiąc kwiecień b. r. (załącznik
nr 6). Następnie poprosił Starostę Legnickiego Janinę Mazur o zabranie głosu.
Starosta Legnicki Janina Mazur poinformowała, że w tym okresie odbyło się
osiem posiedzeń Zarządu Powiatu. Podjęto uchwały min. w zakresie gospodarki
mieniem powiatu, wolontariatu i współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Omawiano różne materiały przygotowane na posiedzenia Komisji Statutowych i Rady
Powiatu oraz wyniki kontroli zewnętrznych w Starostwie Powiatowym i jednostkach
organizacyjnych powiatu, wyniki które określiła jako zadowalające. Poinformowała
o wydarzeniach kulturalnych, inicjatywach

sportowych,

przebiegu Konwentu

Powiatów Województwa Dolnośląskiego oraz Konwentu Burmistrzów i Wójtów
Powiatu Legnickiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń zapytał czy ktoś chciałby
zabrać głos. Ponieważ nikt nie zabrał głosu stwierdził, że Rada Powiatu
Legnickiego zapoznała się ze sprawozdaniem z pracy Zarządu Powiatu
Legnickiego w okresie od 1 marca do 30 kwietnia 2016 r. nie wnosząc uwag ani
zastrzeżeń.
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Ad pkt 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego powiatu legnickiego za rok
2015
Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego Aleksander Kostuń przypomniał,
że zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych zadaniem organu stanowiącego jest rozpatrzenie
i zatwierdzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego.
Zarząd Powiatu Legnickiego uchwałą Nr 62/263/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r.
przyjął sprawozdanie finansowe za rok 2015 i zgodnie z art. 270 ust.1 wspomnianej
ustawy przedłożył ten dokument (załącznik nr 7) na jego ręce. W związku z tym
sprawozdanie finansowe przekazał wszystkim komisjom statutowym, które zapoznały
się i analizowały na swoich posiedzeniach przedstawione sprawozdanie finansowe
za rok 2015, pozytywnie je opiniując. Zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w tej
sprawie. Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący Aleksander Kostuń poinformował również, że Komisja
Rewizyjna Rady Powiatu Legnickiego rozpatrzyła sprawozdanie finansowe oraz
sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2015 na kolejnych posiedzeniach
w dniu 11 kwietnia 2016 roku oraz w dniu 18 kwietnia 2016 roku co potwierdziła
wydając opinię w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2015 rok, którą przedstawi
w następnym punkcie porządku obrad.
Ad pkt 6. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu
legnickiego

za

rok

2015

wraz

z

opinią

Regionalnej

Izby

Obrachunkowej we Wrocławiu
Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego Aleksander Kostuń stwierdził, że
na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Zarząd Powiatu Legnickiego, w ustawowym terminie przedstawił Radzie Powiatu
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
powiatu legnickiego (załącznik nr 8). Ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
powiatu legnickiego za rok 2015 zapoznali się wszyscy radni na posiedzeniach
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Komisji Statutowych, które pozytywnie je zaopiniowały. Sprawozdanie z wykonania
budżetu zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa Uchwałą Nr II/89/2016
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we
kwietnia

2016

roku

w sprawie opinii

Wrocławiu z dnia 14

o przedłożonym przez Zarząd Powiatu

Legnickiego sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu powiatu legnickiego za
2015 rok (załącznik nr 9).

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

stwierdziła, że Zarząd Powiatu Legnickiego przedłożył, 31 marca 2016 roku,
uchwałą
z

Nr 61/257/2016 z dnia 31 marca 2016 roku, sprawozdanie roczne

wykonania

budżetu

powiatu

legnickiego

za

2015

rok.

Wydając

opinię

o sprawozdaniu Skład Orzekający RIO uwzględnił również dane liczbowe
i informacje wynikające z przedłożonych Izbie sprawozdań z wykonania procesów
gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania, sporządzonych za okres
od początku roku do 31 grudnia 2015 roku. Badając sprawozdanie z wykonania
budżetu Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
postanowił wydać opinię pozytywną o przedłożonym przez Zarząd Powiatu
Legnickiego sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu powiatu legnickiego
za 2015 rok.
Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń poinformował, że zgodnie
z artykułem 16 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r.,
wykonanie

budżetu

za

rok 2015

zostało

zaopiniowane

przez

Komisję

Rewizyjną Rady Powiatu Legnickiego. O przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Legnickiego w sprawie wykonania budżetu powiatu legnickiego za
2015 rok , poprosił Jana Łukasza Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Po przedstawieniu przez Wiceprzewodniczącego Komisji

Rewizyjnej Rady

Powiatu Legnickiego Jana Łukasza opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania
budżetu powiatu legnickiego za 2015 rok (załącznik nr 10),

Przewodniczący

Aleksander Kostuń otworzył dyskusję informując, że sprawy związane z realizacją
budżetu omawiane były

na wszystkich posiedzeniach Komisji Statutowych.

Ponieważ nikt nie zabrał głosu przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad.
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Ad pkt 7. Podjęcie

uchwały w

sprawie zatwierdzenia sprawozdania

finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
powiatu legnickiego za 2015 rok
Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego Aleksander Kostuń odczytał
projekt uchwały (załącznik nr 11) i przystąpił, zgodnie z procedurą, do
przeprowadzenia głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
powiatu legnickiego za 2015 rok.
Rada

Powiatu

przeciwnych i braku

Legnickiego
głosów

14

głosami

za,

przy

braku

głosów

wstrzymujących się podjęła uchwałę

Nr XV/91/2016 z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu
legnickiego za 2015 (załącznik nr 12).
Ad pkt 8.

Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu
Legnickiego za rok 2015

Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego Aleksander Kostuń poprosił
Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Jana Łukasza o przedstawienie wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Legnickiego z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Legnickiego.
Wiceprzewodniczący Jan Łukasz odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej
z dnia 18 kwietnia 2016 r. (załącznik nr 13).
Następnie Przewodniczący Aleksander Kostuń poinformował, że wniosek
Komisji Rewizyjnej, wraz z opinią w sprawie wykonania budżetu powiatu legnickiego
za 2015 rok, przekazał w dniu 20 kwietnia 2016 r. do zaopiniowania przez
Regionalną Izbę Obrachunkową. Uchwałą Nr II/110/2016 Składu Orzekającego
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Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie
opinii o

wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Legnickiego o udzielenie

absolutorium Zarządowi Powiatu Legnickiego za 2015 rok (załącznik nr 14), Skład
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, stwierdził, że wniosek
sformułowany został w wyniku rozpatrzenia:
1. sprawozdań finansowych za 2015 rok
2. sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Legnickiego za 2015 rok wraz
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu
3. informacji o stanie mienia powiatu legnickiego na dzień 31 grudnia 2015 roku
oraz, że po dokonaniu analizy powyższych dokumentów, Komisja Rewizyjna Rady
Powiatu Legnickiego sformułowała wniosek z dnia 18 kwietnia 2016 r. o udzielenie
Zarządowi Powiatu Legnickiego absolutorium za 2015 rok. Jak wynika z opinii
dołączonej do wniosku, Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie
budżetu Powiatu Legnickiego za 2015 rok. Biorąc powyższe pod uwagę, Skład
Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanowił wydać
opinię pozytywną o wniosku.
W związku z tym Rada Powiatu Legnickiego przystąpiła do procedury,
zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej, podjęcia uchwały Rady Powiatu
Legnickiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Legnickiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń przypomniał, że zgodnie
z artykułem 30 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r.
„uchwałę w sprawie absolutorium rada powiatu podejmuje bezwzględną większością
głosów ustawowego składu rady”. Stwierdził, że na ustawowy skład Rady Powiatu
Legnickiego 17 radnych w XV sesji, podczas przeprowadzania procedury
absolutoryjnej, uczestniczy 14 radnych.
Następnie Przewodniczący Aleksnder Kostuń poddał pod głosowanie projekt
uchwały (załącznik nr 15), zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej z dnia 18 kwietnia
2016 roku, o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Legnickiego za rok 2015
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Rada

Powiatu

Legnickiego

14

głosami

za,

przy

braku

głosów

przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła Uchwałę Nr
XV/92/2016 z dnia 13 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zarządowi Powiatu Legnickiego za rok 2015 (załącznik nr 16).
Przewodniczący Aleksander Kostuń pogratulował
udzielonego

przez

Radę

Powiatu

absolutorium

a

Zarządowi Powiatu

Starosta

Janina

Mazur

podziękowała wszystkim serdecznie za zaufanie stwierdzając, że Zarząd jest
zaszczycony a jednocześnie zobligowany do dalszego dobrego działania.
Ad pkt 9.

Podjęcie

uchwały

w

sprawie

przyznania

dotacji

Parafii

Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Świętej
Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu
Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego Aleksander Kostuń poinformował,
że wszystkie Komisje Statutowe pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały (załącznik
nr 17). Zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie. Ponieważ nikt nie zabrał
głosu poddał projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Świętej Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu, pod
głosowanie.
Rada

Powiatu

przeciwnych i braku

Legnickiego
głosów

Nr XV/93/2016 z dnia 13 maja

14

głosami

za,

przy

braku

głosów

wstrzymujących się podjęła uchwałę

2016 r. w sprawie przyznania dotacji Parafii

Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Świętej Jadwigi
Śląskiej w Legnickim Polu (załącznik nr 18).
Ad pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu legnickiego
na 2016 rok
Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego Aleksander Kostuń poinformował,
że wszystkie Komisje Statutowe pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały (załącznik
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nr 19). Zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie. Ponieważ nikt nie zabrał
głosu poddał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu legnickiego na 2016
rok, pod głosowanie.
Rada

Powiatu

Legnickiego

14

głosami

za,

przy

braku

głosów

przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr
XV/94/2016 z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu
legnickiego na 2016 rok (załącznik nr 20).
Ad pkt 11.

Podjęcie

uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy

Finansowej Powiatu Legnickiego
Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego Aleksander Kostuń poinformował,
że wszystkie Komisje Statutowe pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały (załącznik
nr 21). Zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie. Ponieważ nikt nie zabrał
głosu poddał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Legnickiego, pod głosowanie.
Rada

Powiatu

przeciwnych i braku

Legnickiego
głosów

14

głosami

za,

przy

braku

głosów

wstrzymujących się podjęła uchwałę

Nr XV/95/2016 z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Legnickiego (załącznik nr 22).
Ad pkt 12.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy
społecznej dla Powiatu Legnickiego za rok 2015

Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego Aleksander Kostuń poinformował,
że wszystkie Komisje Statutowe pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały (załącznik
nr 23). Zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie. Ponieważ nikt nie zabrał
głosu poddał projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej
dla Powiatu Legnickiego za rok 2015 , pod głosowanie.
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Rada

Powiatu

przeciwnych i braku

Legnickiego
głosów

14

głosami

za,

przy

braku

głosów

wstrzymujących się podjęła uchwałę

Nr XV/96/2016 z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów
pomocy społecznej dla Powiatu Legnickiego za rok 2015 (załącznik nr 24).
Ad pkt 13.

Podjęcie

uchwały

w

sprawie

wprowadzenia

regulaminu

określającego kryteria, zasady oraz tryb przyznawania nagród dla
nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez
powiat legnicki ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze
Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego Aleksander Kostuń poinformował,
że wszystkie Komisje Statutowe pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały (załącznik
nr 25). Zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie. Ponieważ nikt nie zabrał
głosu poddał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego
kryteria, zasady oraz tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez powiat legnicki ze specjalnego funduszu nagród
za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, pod głosowanie.
Rada

Powiatu

Legnickiego

przeciwnych i braku głosów
XV/97/2016

14

głosami

za,

przy

braku

głosów

wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr

z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu

określającego kryteria, zasady oraz tryb przyznawania nagród dla nauczycieli
szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat legnicki ze
specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
(załącznik nr 26).
Ad pkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego
dla Dorosłych w Chojnowie
Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego Aleksander Kostuń poinformował,
że wszystkie Komisje Statutowe pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały (załącznik
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nr 27). Zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie. Ponieważ nikt nie zabrał
głosu poddał projekt uchwały w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla
Dorosłych w Chojnowie, pod głosowanie.
Rada

Powiatu

Legnickiego

13

głosami

za,

przy

braku

głosów

przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się podjęła uchwałę Nr XV/98/2016
z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla
Dorosłych w Chojnowie (załącznik nr 28).
Ad pkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy w Legnicy
Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego Aleksander Kostuń poinformował,
że w dniu 2 marca b.r. do Rady Powiatu przekazano, do załatwienia według
właściwości, skargę mieszkańca Legnicy na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Legnicy. W dniu 3 marca 2016 r. poprosił Komisję Rewizyjną Rady Powiatu
Legnickiego o wypracowanie stanowiska w tej sprawie. Jak stwierdził, na podstawie
protokołów z posiedzeń z dnia 7 marca i 15 marca 2016 r., Komisja Rewizyjna
szczegółowo

przeanalizowała

zarzuty

opisane

w

skardze

Pana

Piotra

Wojtaszewskiego na Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy Grażynę
Laurowską i wypracowała w tej sprawie, w dniu 18 kwietnia 2016 r. stanowisko.
O zreferowanie przed Radą Powiatu sprawy i przedstawienie stanowiska Komisji
Rewizyjnej poprosił Sekretarza Komisji Rewizyjnej Janinę Wągrodną.
Sekretarz Komisji Janina Wagrodna odczytała treść skargi złożonej przez
Pana Piotra Wojtaszewskiego oraz przedstawiła stanowisko, w tej sprawie, Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu Legnickiego z dnia 18 kwietnia 2016 r. (załącznik nr 29).
Przewodniczący Aleksander Kostuń zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos
w tej sprawie. Ponieważ nikt głosu nie zabrał, a Komisja Rewizyjna uznała skargę za
nieuzasadnioną, poddał pod głosowanie projekt uchwały (załącznik nr 30), który
odczytał.
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Rada

Powiatu

Legnickiego

14

głosami

za,

przy

braku

głosów

przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr
XV/99/2016 z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie skargi na Dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy w Legnicy (załącznik nr 31).
Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń wysoko ocenił pracę
Dyrektor

Powiatowego

Urzędu

Pracy

w

Legnicy

Grażyny

Laurowskiej,

a potwierdzeniem jej kompetencji, jak stwierdził, jest wynik podjętej przed chwilą
uchwały.
Ad pkt 16.

Podjęcie

uchwały w

sprawie wyrażenia zgody na

zawarcie

porozumienia z gminą Krotoszyce w sprawie współdziałania na
rzecz realizacji

zadania inwestycyjnego

„Przebudowa drogi

gminnej nr 108464D, działki nr 142/2 i 162/1, obręb Janowice Duże,
gmina Krotoszyce”
Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego Aleksander Kostuń przypomniał,
że w dniu dzisiejszym przekazał radnym projekt uchwały (załącznik nr 32) i zapytał
czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie. Ponieważ nikt nie zabrał głosu poddał
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminą
Krotoszyce w sprawie współdziałania na rzecz realizacji zadania inwestycyjnego
„Przebudowa drogi gminnej nr 108464D, działki nr 142/2 i 162/1, obręb Janowice
Duże, gmina Krotoszyce”, pod głosowanie.
Rada

Powiatu

przeciwnych i braku

Legnickiego
głosów

14

głosami

za,

przy

braku

głosów

wstrzymujących się podjęła uchwałę

Nr XV/100/2016 z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia z gminą Krotoszyce w sprawie współdziałania na rzecz realizacji
zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 108464D, działki nr
142/2 i 162/1, obręb Janowice Duże, gmina Krotoszyce” (załącznik nr 33).
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Ad pkt 17.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania

Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń przypomniał, że 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. Radny otrzymał odpowiedź (załącznik nr 34).
- w sprawie odwodnienia pasa drogi powiatowej Nr 2210D przy posesjach nr 8 i 9
w miejscowości Pątnówek. Radny otrzymał odpowiedź (załącznik nr 35).
- w sprawie wycięcia dwóch drzew rosnących na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr
2194D z drogą gminną, przy posesji nr 55 w miejscowości Grzymalin. Radny
otrzymał odpowiedź (załącznik nr 36).
Na XIV sesji nikt nie złożył interpelacji ani zapytania. Na dzisiejszej sesji
zapytanie złożył Radny Grzegorz Gapski. Przewodniczący Aleksander Kostuń
zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
Głos zabrał Radny Grzegorz Gapski przypominając, że złożył wniosek
dotyczący ulicy Kolejowej oraz postawienie lustra przy ulicy Długosza w Chojnowie.
W związku z tym zgłosił, w dniu dzisiejszym, zapytanie kiedy zostanie powołana
komisja bezpieczeństwa w sprawie dróg przy ulicach Kolejowej i Legnickiej
w Chojnowie. Odpowiedzi Radnemu udzielił Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg
Starostwa Powiatowego w Legnicy Maciej Dzięgielewski stwierdzając, że zgłoszony
wniosek był słuszny, wskazywał nieprawidłowości w tym rejonie i pokrywał się
z innymi podobnymi wnioskami. W związku z tym zlecone zostało opracowanie
dotyczące nowej organizacji ruchu przy tych ulicach. W tej sprawie wypowiedział się
również Wicestarosta Legnicki Krzysztof Sowiński potwierdzając, że jeżeli nowy
projekt organizacji ruchu wykaże konieczność postawienia tam lustra to zostanie ono
tam postawione. Już zamontowane zostało lustro w Rynku.
Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń zapytał Radnego Grzegorza
Gapskiego czy taka odpowiedź jest wystarczająca. Radny Grzegorz Gapski
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potwierdził, że udzielona na dzisiejszej sesji ustna odpowiedź w tej sprawie jest
wystarczająca.
Ad pkt 18.

Wnioski i oświadczenia

Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń poinformował, że wszyscy
radni powiatu legnickiego złożyli oświadczenia majątkowe za rok 2015, według stanu
na dzień 31 grudnia 2015 r. w ustawowym terminie tj. do 30 kwietnia 2016 roku.
Po przeprowadzonej analizie, przekaże oświadczenia wraz z kopią PIT do Urzędu
Skarbowego w Legnicy. Własne oświadczenie przesłał, zgodnie z ustawą
o samorządzie powiatowym, do Wojewody Dolnośląskiego. Komplet oświadczeń
majątkowych za rok 2015, wszystkich radnych, opublikuje na stronach Biuletynu
Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego Aleksander Kostuń zapytał czy
ktoś chce złożyć jakiś wniosek lub oświadczenie.
Nikt nie złożył żadnego wniosku ani oświadczenia.
Ad pkt 19.

Sprawy różne

Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń zapytał czy ktoś chciałby
przedstawić jakąś sprawę.
 Starosta Legnicki Janina Mazur poinformowała, że Zespół „Michalinki” , na
pięć konkurujących zespołów, zdobył trzecie miejsce w plebiscycie „Lista
Przebojów Ludowych” i gratulując wręczyła Kierowniczce tego zespołu
Radnej Stanisławie Pakos dyplom potwierdzający udział w konkursie
zorganizowanym przez Radio Wrocław. Wiceprzewodnicząca Rady
Powiatu Stanisława Pakos podziękowała w imieniu Zespołu „Michalinki”.
 Starosta Legnicki Janina Mazur, na ręce Dyrektor Wydziału Oświaty,
Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legnicy Elżbiety
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Iwanickiej, przekazała dyplom od Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Głogowie za bardzo dobrą realizację zadań podczas pracy komisji
przeprowadzającej pobór w Legnicy.
 Starosta Legnicki Janina Mazur poinformowała, że Starostwo otrzymało od
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji promesę, na drogę
Gromadzyń – Lisowice, która opiewa na kwotę 1 100 000, -

złotych.

Wyraziła radość z 80% dofinansowania inwestycji.
 Starosta Legnicki podziękowała Skarbnikowi Powiatu Tadeuszowi Rasale
za przygotowanie budżetu i trzymanie finansów powiatu twardą ręką.
 Wicestarosta Legnicki Krzysztof Sowiński pochwalił się, że dzięki dobrze
wypełnionemu wnioskowi oraz przychylności Sejmiku Dolnośląskiego
otrzymamy 50% dofinansowania na pełną modernizację Środowiskowego
Domu Samopomocy nr 2 w Chojnowie. Kosztorysowa wartość prac to 800
tysięcy złotych.
 Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń złożył gratulacje
Staroście Powiatu Janinie Mazur i kierowanemu przez nią Zarządowi
Powiatu

za

jednogłośnie

otrzymane

absolutorium

za

rok

2015.

Podziękował Skarbnikowi Powiatu Tadeuszowi Rasale, Dyrektor Wydziału
Finansowego Krystynie Pater oraz wszystkim pracownikom Wydziału
Finansowego za perfekcyjnie przygotowane dokumenty.
Ponieważ nikt więcej nie zgłosił żadnej sprawy, w związku z pełną realizacją
porządku obrad, Przewodniczący Aleksander Kostuń zamknął XV sesję
Powiatu Legnickiego.
Godzina zamknięcia obrad: 1650
Na tym protokół zakończono
Protokołowała
(-) Anna Szeffer

Przewodniczący Rady Powiatu
(-) Aleksander Kostuń

Rady

