PROTOKÓŁ
z XXXIII sesji Rady Powiatu Legnickiego
w dniu 22 marca 2018 r.

Początek sesji – godz. 1500

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

XXXIII sesję Rady Powiatu Legnickiego otworzył Przewodniczący Aleksander
Kostuń witając radnych obecnych na dzisiejszej sesji oraz gości:
–

Starostę Legnickiego Janinę Mazur

–

Wicestarostę Legnickiego Krzysztofa Sowińskiego

–

Etatowego Członka Zarządu Powiatu Kazimierza Burtnego

–

Członków Zarządu Powiatu Zbigniewa Kądziołkę i Jana Krawczyka

–

dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz wydziałów
Starostwa Powiatowego

–

Skarbnika Powiatu Tadeusza Rasałę

–

Sekretarza Powiatu Grzegorza Rogosa

–

Radcę Prawnego Mirosława Zagrobelnego

–

Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Legnicy Leszka Zagórskiego

–

Zastępcę Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Legnicy

Dariusza

Smolińskiego
–

Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy Zdzisława
Sokoła

–

Prezesa Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Legnicy Zbigniewa
Biłyka

–

Przewodniczącego Rady Gminy w Legnickim Polu Dariusza Milejskiego

Następnie

Przewodniczący

Rady

Powiatu

Aleksander

Kostuń

stwierdził

prawomocność posiedzenia, w którym na ustawowy skład Rady 17 radnych w sesji
uczestniczy 15 radnych. Nieobecni: Radna Mirosława Stachura usprawiedliwiona i Radna
Janina Wągrodna usprawiedliwiona. Stanowi to quorum, przy którym Rada Powiatu może
podejmować prawomocne decyzje. Po stwierdzeniu prawomocności
realizacji porządku obrad.

przystąpił do
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Ad pkt 1.

Przedstawienie porządku obrad

Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń stwierdził, że porządek obrad
wszyscy radni otrzymali w zaproszeniu na XXXIII sesję (załącznik nr 2) i zapytał czy są
jakieś inne propozycje związane z porządkiem obrad. Ponieważ nikt nie zabrał głosu
odczytał porządek posiedzenia i przystąpił do jego realizacji:
1. Przedstawienie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu Legnickiego
3. Interpelacje i zapytania
4. Sprawozdanie z działalności Policji i informacja o stanie porządku
i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Legnickiego w 2017 roku
5. Sprawozdanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy
za rok 2017
6. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych na lata 2015-2018” za 2017 rok
7. Sprawozdanie Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2017
8. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Legnickiego w okresie od 1 stycznia do
28 lutego 2018 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu
współpracy

Powiatu

Legnickiego

z

organizacjami

pozarządowymi

i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Centrum OpiekuńczoWychowawczego Powiatu Legnickiego w Golance Dolnej
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pod
wezwaniem

św.

Apostołów Piotra

i

Pawła w Chojnowie

na

prace

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Legnickiego
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14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
16. Wnioski i oświadczenia
17. Sprawy różne.
Ad pkt 2. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu Legnickiego
Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego Aleksander Kostuń poinformował, że
protokół z XXXII 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 XXXII sesji z dnia 1 lutego
2018 roku. Ponieważ nie usłyszał sprzeciwu stwierdził, że protokół z XXXII sesji Rady
Powiatu Legnickiego z dnia 1 lutego 2018 roku został przyjęty.
Ad pkt 3. Interpelacje i zapytania
Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń poprosił radnych o pisemne
przedstawianie własnych interpelacji lub zapytań. Ponieważ nikt nie złożył interpelacji ani
zapytania przeszedł do realizacji następnego punktu porządku obrad.
Ad pkt 4. Sprawozdanie z działalności Policji

i

informacja o stanie porządku

i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Legnickiego w 2017 roku
Przewodniczący Aleksander Kostuń poinformował, że sprawozdanie z działalności
w roku 2017 Komendant Miejski Policji w Legnicy złożył na piśmie (załącznik nr 3).
Wszystkie Komisje Statutowe Rady Powiatu zapoznały się z tym sprawozdaniem nie
wnosząc zastrzeżeń. Komendant Leszek Zagórski jest również obecny na dzisiejszej sesji
i odpowie na pytania jeżeli takie zostaną zgłoszone. Ponieważ nikt nie zabrał głosu
stwierdził, dziękując Komendantowi za bardzo dobrą całoroczną współpracę, że Rada
Powiatu Legnickiego przyjęła sprawozdanie z działalności Policji w Legnicy za 2017
rok bez uwag i zastrzeżeń.
Ad pkt 5. Sprawozdanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy
za 2017 rok
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Przewodniczący Aleksander Kostuń poinformował, że z działalnością Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy w roku 2017 (załącznik nr 4) zapoznały
się Komisje Statutowe Rady Powiatu, które omówiły je na swoich posiedzeniach. Zapytał
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy Zdzisława Sokoła oraz
radnych czy chcieliby czegoś się dowiedzieć lub coś uzupełnić w sprawozdaniu, które
zostało bardzo dokładnie przygotowane. Ponieważ nikt nie zgłosił żadnej sprawy
Przewodniczący Aleksander Kostuń stwierdził, że Rada Powiatu Legnickiego przyjęła
sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Legnicy za rok 2017 bez uwag i zastrzeżeń, i podziękował za ciężką i trudną pracę
wszystkim służbom pożarniczym.
Ad pkt 6. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych na lata 2015-2018” za 2017 rok
Przewodniczący Aleksander Kostuń poinformował, że wszystkie Komisje Statutowe
przyjęły sprawozdanie (załącznik nr 5) nie wnosząc uwag ani zastrzeżeń. 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 na lata 20152018” za 2017 rok. Zapytał czy ktoś wnosi zastrzeżenia do takiego sformułowania. Nikt
nie wniósł zastrzeżeń.
Ad pkt 7. Sprawozdanie Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2017
Przewodniczący Aleksander Kostuń poinformował, że sprawozdanie (załącznik nr 6)
przyjęły wszystkie Komisje Statutowe. 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
2017, bez uwag.
Ad pkt 8.

Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Legnickiego w okresie od
1 stycznia do 28 lutego 2018 r.

Przewodniczący Aleksander Kostuń poinformował, że wszystkie Komisje Statutowe
zapoznały się ze sprawozdaniem z pracy Zarządu Powiatu od 1 do 31 stycznia 2018 r.
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(załącznik nr 7) oraz od 1 do 28 lutego 2018 r. (załącznik nr 8), nie wnosząc uwag
i poprosił Starostę Legnickiego Janinę Mazur o zabranie głosu.
Starosta Legnicki Janina Mazur poinformowała, że w omawianym okresie podjęto
25 uchwał szczegółowo omawiając czego dotyczyły. W trakcie swoich prac Zarząd przyjął
min. plan audytu na rok 2018 oraz analizował różnego rodzaju informacje i sprawozdania,
wyniki kontroli, wpływające wnioski oraz materiały przygotowane do rozpatrzenia
przez Radę Powiatu lub jej Komisje Statutowe, udzielał odpowiedzi na interpelacje
i zapytania radnych. Członkowie Zarządu wykonywali również obowiązki związane
z reprezentowaniem Powiatu Legnickiego uczestnicząc w wielu uroczystościach
i spotkaniach. Podziękowała wszystkim organizatorom powiatowych imprez za bardzo
dobre ich przygotowanie.
Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń podziękował i stwierdził, że
Rada Powiatu Legnickiego zapoznała się ze sprawozdaniem z pracy Zarządu
Powiatu Legnickiego w okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2018 r. nie wnosząc
zastrzeżeń.
Ad pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu
współpracy Powiatu

Legnickiego

z

organizacjami pozarządowymi

i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń poinformował, że wszystkie
Komisje Statutowe pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały (załącznik nr 9). 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

podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
Rada Powiatu Legnickiego 15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XXXIII/180/2018 z dnia
22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu
współpracy Powiatu Legnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 (załącznik nr 10).
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Ad pkt 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Centrum
Opiekuńczo-Wychowawczego Powiatu Legnickiego w Golance Dolnej
Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń poinformował, że wszystkie
Komisje Statutowe zapoznały się z uzasadnieniem do podjęcia uchwały i zaopiniowały
projekt pozytywnie (załącznik nr 11). Zapytał czy ktoś chciałby wnieść jakąś uwagę w tej
sprawie. Głos zabrał Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kazimierz Burtny wyjaśniając, że
zaszła potrzeba utworzenia na terenie Powiatu Legnickiego Izby Dziecka. Przystąpiono już
do prac adaptacyjnych przystosowujących budynek na potrzeby dzieci do lat dziesięciu.
Planowane jest powołanie nowej jednostki i zakończenie prac organizacyjnych do lipca b.r.
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu, Przewodniczący Aleksander Kostuń poddał pod
głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Centrum OpiekuńczoWychowawczego Powiatu Legnickiego w Golance Dolnej.
Rada Powiatu Legnickiego 15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XXXIII/181/2018 z dnia
22 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie statutu Centrum OpiekuńczoWychowawczego Powiatu Legnickiego w Golance Dolnej (załącznik nr 12).
Ad pkt 11.

Podjęcie

uchwały

w

sprawie

przyznania

dotacji

Parafii

Rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń poinformował, że wszystkie
Komisje Statutowe pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały (załącznik nr 13). Zapytał czy
ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie. Ponieważ nikt nie zabrał głosu, poddał pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw.
św. Apostołów Piotra i Pawła na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Rada Powiatu Legnickiego 15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XXXIII/182/2018 z dnia
22 marca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św.
Apostołów Piotra i Pawła na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (załącznik nr 14).
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Ad pkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na
2018 rok
Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń poinformował, że wszystkie
Komisje Statutowe zapoznały się z uzasadnieniem do podjęcia uchwały i zaopiniowały
projekt pozytywnie (załącznik nr 15). 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 2018 rok.
Rada Powiatu Legnickiego 15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XXXIII/183/2018 z dnia
22 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok
(załącznik nr 16).
Ad pkt 13. 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 17). 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 15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XXXIII/184/2018 z dnia
22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Legnickiego (załącznik nr 18).
Ad pkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych
Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń poinformował, że wszystkie
Komisje Statutowe pracowały nad projektem uchwały (załącznik nr 19). Zapytał czy ktoś
chciałby zabrać głos w tej sprawie. Ponieważ nikt nie zabrał głosu, poddał pod głosowanie
projekt uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych.
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Rada Powiatu Legnickiego 15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych
i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XXXIII/185/2018 z dnia
22 marca 2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych (załącznik
nr 20).
Ad pkt 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń poinformował, że w dniu 1 lutego
2018 r. Radny Grzegorz Gapski złożył zapytanie w sprawie znowelizowanej ustawy
o samorządzie powiatowym. Radny otrzymał odpowiedź (załącznik nr 21).
W dniu 19 lutego 2018 r. interpelacje złożył Radny Jan Krawczyk w sprawach:
- wykonania prac polegających na ścięciu poboczy, przy drodze powiatowej nr 2214D od
miejscowości Miłkowice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2194D w miejscowości
Niedźwiedzice (załącznik nr 22). Radny otrzymał odpowiedź (załącznik nr 23).
- zlikwidowania uskoku w jezdni na drodze powiatowej nr 2114D w miejscowości Miłkowice
(załącznik nr 24). Radny otrzymał odpowiedź (załącznik nr 25).
Ad pkt 16. Wnioski i oświadczenia
Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń 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 poinformował, że przekazał wszystkim
radnym, do wiadomości, uchwałę Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 8 lutego
2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania za 2017 rok z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat legnicki (załącznik nr 26)
 Przewodniczący Aleksander Kostuń podziękował Dyrektor Środowiskowego
Domu Samopomocy nr 1 w Chojnowie Marioli Pyrz za świąteczny wystrój sali
narad oraz

Dyrektor Centrum

Opiekuńczo

Wychowawczego

Powiatu

9
Legnickiego

w

Golance

Dolnej

Renacie

Pińczuk-Brymerskiej,

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy Grażynie Laurowskiej, Dyrektor Domu
Pomocy

Społecznej

„Prząśnik”

w

Brenniku Alicji

Jaśkiewicz,

Dyrektor

Środowiskowego Domu Samopomocy nr 2 w Chojnowie Marii Wiśniowskiej,
Dyrekcji Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu za wielkanocne
serdeczności, a mieszkańcom powiatu, radnym i osobom uczestniczącym
w dzisiejszej sesji, przekazał życzenia zdrowych, ciepłych

i wesołych Świąt

Wielkanocnych.
Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu, w związku z pełną realizacją porządku
obrad, Przewodniczący Aleksander Kostuń zamknął XXXIII sesję

Rady Powiatu

Legnickiego.
Godzina zamknięcia obrad: 1625
Na tym protokół zakończono
Protokołowała
(-) Anna Szeffer

Przewodniczący Rady Powiatu
(-) Aleksander Kostuń

