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PETYCJA

Na podstawie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach ( Dz. U. z 2014r., poz. 1195.) w 
związku z art. 83 Ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym wnoszę 

o podjęcie działań w celu rozwiązania Rady Powiatu Głogowskiego lub podjęcia innych 
środków w celu doprowadzenia do stosowania prawa przez władze Powiatu Głogowskiego.

W  związku z niepodjęciem przez Radę Powiatu Głogowskiego uchwały w sprawie 
obniżenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Głogowskiego oraz 
naliczania przez Starostę wyższego wynagrodzenia niż wynika to ze stawek 
maksymalnych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w 
sprawie wynagradzania pracowników samorządowych wnoszę o podjęcia działań 
zmierzających do stosowania przepisów prawa przez władze Powiatu Głogowskiego.

W dniu 6 sierpnia 2018 na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej 
zwróciłem się z zapytania dotyczącym informacji czy rada powiatu podjęła uchwałę w sprawie 
obniżenia wynagrodzenia dla Starosty oraz po jakich stawkach wypłacono wynagrodzenie 
Staroście za lipiec (załącznik nr 1 i 2). W odpowiedzi Starosta w dniu 16 sierpnia 2018 roku 
przekazał mi pismo, z którego wynika, że Rada Powiatu Głogowskiego zajmowała się uchwałą 
w sprawie obniżenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Głogowskiego, lecz 
jej nie podjęła (załącznik nr 3). Starosta pismem z dnia 10 sierpnia 2018 roku poinformował 
mnie również, że w lipcu jego wynagrodzenie zostało wypłacone na podstawie stawek 
przekraczających maksymalne stawki z obowiązującego rozporządzenia (załączniki nr 4 i 5).

Jak wynika z protokołu z sesji rady powiatu, wyżej wspomniana uchwała była przedmiotem 
pracy rady, lecz 3 głosami za, 11 przeciwnymi i 1 nie biorącym udziału w głosowaniu (Starosta 
Głogowski) uchwała nie została przyjęta (protokół stanowi załącznik nr 6).

Jak wynika z pisma Starosty z dnia 10 sierpnia 2018 roku wynagrodzenie dla Starosty zostało 
naliczone w lipcu według stawek ze starego rozporządzenia tj. 6000 zł wynagrodzenia 
zasadniczego przy maksymalnej stawce możliwej zgodnie z nowym rozporządzenia 4800 zł.

00360202954233



Stanowi to jednoznaczne naruszenie dyscypliny finansów publicznych i świadczy o 
lekceważącym stosunku zarówno rady jak i starosty do obowiązujących przepisów prawa i 
porządku prawnego. Widać, że władze starają postawić się ponad prawem.

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

Wyrażam zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję 
lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, 
o którym mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 11 Iipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1195).

D o wiadomości 

Poseł Ewa Drozd

Rada Powiatu Głogowskiego  

Starosta Powiatu Głogowskiego  

Media
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WNIOSEK

Informacja publiczna

Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej bardzo proszę o informację, jakie stawki wynagrodzenia 
zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku specjalnego w za miesiąc lipcu zostały naliczone dla następujących 
osób:
Starosta 
Wicestarosta 
Członek Zarządu

Z góry dziękuję Grzegorz Aryż

Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39’ ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

Dokument nie zawiera podpisu 

Podpis elektroniczny

Z  1 06.08.2018, 09:35
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POWIAT GŁOGOWSKI 
67-200 GŁOGÓW 
GŁOGÓW
UL. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO
21

WNIOSEK

Informacja publiczna

Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej bardzo proszę o udzielenie mi odpowiedzi na następujące 
pytania:

Czy sprawa obniżki wynagrodzenia dla Starosty w związku z wejściem nowego rozporządzenia byłą na sesji Rady 
Powiatu Głogowskiego?
Kto był inicjatorem ewentualnej uchwały?
Czy Rada Powiatu Głogowskiego podjęła przedmiotową uchwałę?
Jaki był wynik głosowania?
Jeśli można to określić kto jak  głosował.
Proszę jednocześn ie o projekt protokołu lub protokół z sesji na której była poruszana sprawa jw.

Z góry dziękuję za odpowiedź 

z poważaniem Grzegorz Aryż

Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pom ocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39’ ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

Dokument nie zawiera podpisu 

podpis elektroniczny

06.08.2018, 11:46z





Starostwo Powiatowe w Głogowie
67-200 GŁOGÓW , uL S ik orsk iego  21

tel. (076) 728 28 01 fax (076) 728 28 17 
www.powiat.glogow.pl, e-mail: starostwo@powiat.gloeow.pl 
Posiadamy Certyfikat; „Mecenas Polskiej Ekologii"

BR. 1431.88.2018 Głogów, dnia 16 sierpnia 2018 r.

Pan
Grzegorz Aryż

W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 6 sierpnia 
2018 i. poniżej przedstawiam odpowiedzi na zadane pytania:

1) C%y sprawa obniżki wynagmdzęnia dla Starosty w związku z  wejściem nowego rozporządzenia była
na sesji Rady Powiatu Głogowskiego?
W porządku obrad XLI sesji Rady Powiatu Głogowskiego ujęty był projekt uchwały 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Głogowskiego.
2) Kio był inicjatorem ewentualnej uchwały.
Inicjatorem uchwały był Przewodniczący Rady Powiatu Głogowskiego.
3) C^y Rada Powiatu podjęła przedmiotową uchwałę?
Rada Powiatu Głogowskiego nie podjęła uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu Głogowskiego.
4) Jaki był wynik głosowania?
Za przyjęciem uchwały glosowało 3 radnych, 11 radnych głosowało przeciw, 1 radny nie brał 
udziału w głosowaniu — Starosta Głogowski.
5) Jeśli można to określić kto ja k  głosował?
W Starostwie Powiatowym w Głogowie nie funkcjonuje elektroniczny system głosowania.

Jednocześnie z zgodnie 2 Pana wnioskiem w załączeniu przekazuję projekt protokołu 
z XLI sesji Rady Powiatu Głogowskiego w dniu 24 lipca 2018 r.

S T A R O S T A

Jarosław Dadkowiak

Otrzymują:

1) Adresat j/w
2) a/a 

S.S1.
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http://www.powiat.glogow.pl
mailto:starostwo@powiat.gloeow.pl




Starostwo Powiatowe w  Głogowie
67-200 GŁOGÓW , u l. S ik orsk iego  21

tel. (076) 728 28 01 fax (076) 728 28 17 
www.powiat.glogow.pl, e-mail: starostwo@powiat.giogow.pl 
Posiadamy Certyfikat: „M ecenas Polskiej Ekologii"

O R ^2018 Głogów, dn. 10.08.2018r.

Pan Grzegorz Aryż

W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 

6 sierpnia 20 i 8r. przekazuję dane dotyczące wynagrodzenia członków Zarządu za miesiąc 
lipiec 2018r. według poniższego zestawienia;

Jarosław Dudkowiak- Starosta Głogowski

• wynagrodzenie zasadnicze w wysokości: 6.000 zł;

• dodatek funkcyjny w wysokości: 2.100 zł;

• dodatek specjalny w wysokości: 3.159 zł;

Wojciech Borecki - Wicestarosta

•  wynagrodzenie zasadnicze w wysokości: 4.200 zł;

• dodatek funkcyjny w wysokości: 2.200 zł;

• dodatek specjalny w wysokości: 2.560 z ł ;

Jeremi Holownia - Członek Zarządu Powiatu Głogowskiego

• wynagrodzenie zasadnicze w wysokości: 3.500 zł;

• dodatek funkcyjny w wysokości: 1.540 zł;

• dodatek specjalny w wysokości: 2.016 zl;

K ; *
Jarosław Dudkowiak

B . N i .
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Protokół Nr XL1/2018 
z sesji Rady Powiatu Głogowskiego 

z dnia 24 lipca 2018 r.

1. Sesję Rady Powiatu Głogowskiego otworzył i prowadził obrady jej Przewodniczący, 
Pan Ryszard Rokaszewicz. Rozpoczęcie obrad godz. 16,00,

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził quorum niezbędne do 
podejmowania uchwał przez Radę Powiatu. Na sesji obecnych było 15 radnych -  lista 
obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu powitał radnych oraz zaproszonych gości. Lista 
obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Na podstawie § 22 ust. 4 Regulaminu Rady Przewodniczący Rady wyznaczył do
liczenia głosów podczas dzisiejszej sesji Wiceprzewodniczącego Rady, Pana Marka Groffika.

2. Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XL/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r, z ses]i Rady Powiatu Głogowskiego.
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjfłlnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą -  Prawo 
oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, mających siedzibę na 
obszarze powiatu głogowskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 3 1 sierpnia 2019 r.

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za 
pracę oraz przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w oświatowych 
jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez powiat głogowski.

6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz 
harmonogramu dyżurów aptek działających na terenie Powiatu Głogowskiego na okres: 
od 1 sierpnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.

8. Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Głogowskiego.
9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu 

Głogowskiego.
10. Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Głogowskiego 

uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego Nr XXXVI/194/2017 z dnia 28 grudnia 
2017 r.

11. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Głogowskiego na 2017 r. uchwalonego 
Uchwalą Rady Powiatu Głogowskiego Nr XXXVt/l95/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

12. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami Rady,
13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
14. Sprawy różne i oświadczenia radnych.
15. Zamknięcie sesji.

Następnie powiedział, iż w między czasie wpłynął wniosek Zarządu Powiatu 
o uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę 
Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu na uchwalę nr XXXIV/¡91/2017 Rady Powiatu 
Głogowskiego z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia na rok 2018 wysokości opłat 
za usunięcie pojazdów z drogi i jego pai‘koM>anie na parkingu strzeżonym oraz wysokości 
kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. Przewodniczący Rady 
zaproponował, aby ten punkt był rozpatrywany w porządku obrad jako punkt 12. Następnie 
zapytał czy oprócz tego wniosku są inne propozycje? Nie zgłoszono.

str. 1





W wyniku zarządzonego przez Przewodniczącego Rady głosowania w sprawie 
przyjęcia zaproponowanej zmiany w porządku obrad za jej przyjęciem głosowało 15 radnych. 
Uzupełniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

3. Przechodząc do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady 
zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu Nr XL/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r, 
z sesji Rady Powiatu Głogowskiego.

Protokół Nr XL/2018 został przyjęty jednogłośnie,

4. Kolejnym rozpatrywanym punktem porządku obrad był projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkól ponadgimnazjałnych i specjalnych do 
nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą -  Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci 
szkół ponadpodstawowych i specjalnych, mcijqcych siedzibę na obszarze powiatu głogowskiego 
na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania, uwagi? Nie zgłoszono,
W wyniku zarządzonego przez Przewodniczącego Rady głosowania w sprawie 

przyjęcia przedmiotowego projektu uchwały za jej przyjęciem głosowało 15 radnych,
Uchwała Nr XLI/232/2Q18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci 

szkół ponadgimnazjałnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą 
-  Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, mających 
siedzibę na obszarze powiatu głogowskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 
31 sierpnia 2019 r. została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

5. Przechodząc do realizacji kolejnego punktu porządku obrad - projektu uchwały 
w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w oświatowych 
jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez powiat głogowski Przewodniczący Rady 
zapytał czy są pytania, uwagi? Nie zgłoszono.

W wyniku zarządzonego przez Przewodniczącego Rady głosowania w sprawie 
przyjęcia przedmiotowego projektu uchwały za jej przyjęciem głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XLI/233/2018 w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre 
zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom 
zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez powiat 
głogowski została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

6. Kolejno Rada Powiatu rozpatrywała projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu 
godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów aptek działających na 
terenie Powiatu Głogowskiego na okres: od 1 sierpnia 2018 r. do 31 gi‘udnia 2018 r.

Do przestawionego projektu uchwały radni nie zgłosili żadnych pytań ani uwag.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr XLI/234/20I8 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów aptek działających na terenie Powiatu 
Głogowskiego na okres: od 1 sierpnia 2018 r. do31 grudnia 2018 r, została podjęta jednogłośnie 
i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

7. Przechodząc do kolejnego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zaM>arcia umowy dzierżawy nieruchomości 
Przewodniczący zapytał czy są pytania, uwagi ze strony radnych? Żadnych pytań i uwag nie 
zgłoszono.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.

Str. 2
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Uchwała Nr XLI/235/2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości została podjęta jednogłośnie 
i stanowi załącznik n r 6 do protokołu.

8. Przechodząc do realizacji kolejnego punktu porządku obrad - projektu uchwały 
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Głogowskiego 
Przewodniczący Rady przypomniał, o czym również była mowa na szkoleniu radnych, iż 
należy dokonać określonych zmian w Statucie Powiatu dla przyszłej Rady Powiatu 
Głogowskiego, która rozpocznie działalność w przyszłym okresie. Zwrócił się do 
Przewodniczących Klubów z prośbą o wytypowanie kandydatów. Radni otrzymali projekt 
uchwały z imienną propozycją kandydatów do Komisji. W zaproszeniu były wykropkowane te 
miejsca, Wskazał, iż jest propozycja, aby do składu Komisji weszli: Jan Baraniecki, Danuta 
Płonek i Radosław Kosmalski. W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poddał pod 
głosowanie przedmiotowy projekt uchwały,

Za przyjęciem uchwały głosowało !5 radnych.
Uchwała Nr XLI/236/2018 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady 

Powiatu Głogowskiego została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik n r 7 do protokołu.

9. Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku 
obrad - projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu 
Powiatu Głogowskiego, który stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Zapytał czy do przedmiotowego projektu uchwały są pytania, uwagi.
W związku z brakiem pytań i uwag ze strony radnych Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 3 radnych, 11 radnych głosowało przeciw, 1 radny 

nie brał udziału w głosowaniu -  Starosta Głogowski.
Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu 

Głogowskiego nie została podjęta.

10. Przechodząc do realizacji kolejnego punktu porządku obrad -  projektu uchwały 
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Głogowskiego uchwalonego 
Uchwalą Rady Powiatu Głogowskiego Nr XXXVI/!94/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r 
Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Joannie Wyrębowskiej-Parzyńskiej, Naczelnikowi 
Wydziału Finansowo -  Budżetowego.

Pani Naczelnik przedstawiła zmiany w projekcie uchwały w sprawie zmian 
w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Głogowskiego uchwalonego Uchwałą Rady 
Powiatu Głogowskiego Nr XXXVI/! 94/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. mówiąc, iż zmiana 
powiązana jest ze zmianą budżetu Powiatu Głogowskiego. Po zmianach budżet Powiatu 
wynosi: dochody 112 351 242 zł, wydatki zostały zwiększone do kwoty 116 072 685 zł, z czego 
wydatki bieżące stanowią 104 114 027 zł, wydatki majątkowe 11 958 658 zł. Wyjaśniając 
zmiany Pani Naczelnik powiedziała, iż jest to zwiększenie dochodów o 557 783 zł -  
zwiększenie o dochody bieżące. Zwiększenie wydatków również o tą samą kwotę 557 783 zł, 
bieżące na 564 465 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o 6 682 zł.

Do przedstawionego projektu uchwały radni nie zgłosili żadnych pytań.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały 

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Głogowskiego uchwalonego 
Uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego Nr XXXVI/194/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XLI/237/2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 

finansowej Powiatu Głogowskiego uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego
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Nr XXXVI/194/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. z dnia 24 lipca br. została podjęta większością 
głosów i stanowi załącznik n r 9 do protokołu.

11. Kolejnym rozpatrywanym punktem porządku obrad był projekt uchwały w sprawie 
zmian w budżecie Powiatu Głogowskiego na 2018 r. uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu 
Głogowskiego Nr XXXVI/195/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
Na salę obrad przybył radny Leszek Rybak. Na sesji obecnycli było 16 radnych.

Pani Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego przedstawiła przedmiotowy projekt 
uchwały, mówiąc iż, na zmianę zwiększenia dochodów w budżecie Powiatu w łącznej kwocie 
557 783 zł miały największy wpływ zwiększenia w dziale oświata i wychowanie -  285 365zł. 
Tutaj są zwiększone dochody w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno- 
Pedagogicznego oraz większa kwota środków z udziałem środków europejskich na program 
„Czas na zawodowców” w kwocie 249 375 zł. Będzie ona realizowana w Technikum nr 6 oraz 
Zespole Szkół Politechnicznych. Ponadto zwiększenia w wydziale ochronie zdrowia w kwocie 
70 000 zł. Jest to zadanie: badania, profilaktyka, diagnostyka i leczenie raka gruczołu 
krokowego. Są to pieniądze pozyskane z Fundacji KGHM Polska Miedź. Zwiększenia jeżeli 
chodzi o pozostałe zadania polityki społecznej jest to kwota 81 200 zł. Jest to pozyskanie 
z PFRON dotacji na transport dla Urzędu Gminy Miejskiej Głogów dla Domu Dziennego 
Pobytu w Głogowie. W edukacji, opiece społecznej i wychowawczej jest pozyskana również 
z PFRON kwota 80 000 zł i jest przeznaczona na zakup busa 9-cio osobowego na zadanie; 
Likwidacja barier transportowych w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych. W dziale 
rodzina jest zwiększenie o 11 218 zł i są to otrzymane darowizny dla domów dziecka. Również 
zwiększenia dochodów o 30 000 zł w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Jest to 
darowizna z Fundacji KGHM Polska Miedź przeznaczona na organizację uroczystości Święta 
Tradycji i Folkloru Powiatu Głogowskiego pn. W cieniu Kolegiaty 2018. Pani Naczelnik 
wskazała także na zmianę wydatków również w kwocie 557 783 zł tj. w dziale transport 
i łączność 240 000 zł i są to wydatki związane z inwestycjami drogowymi, łącznie 50 000 zł na 
bieżące i 130 000 zł z inwestycyjnymi. W dziale administracja publiczna jest zmniejszenie 
zadania inwestycyjnego na 56 682 zł w związku z brakiem realizacji zadania inwestycyjnego 
w naszej sali konferencyjnej. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 000 zł i jest to system e-remiza - system 
alarmowania jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie powiatu głogowskiego. 
W dziale oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 312 047 zł, 
w szczegółowości wydatków z uzupełnieniem środków na działalność bieżącą powiatu, 
poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych 
oraz zwiększeniem planu wydatków finansowych ze środków unijnych w kwocie 262 500 zł 
i jest to w ramach projektu „Czas na zawodowców” realizowanego przez Technikum nr 6 oraz 
Zespół Szkół Politechnicznych. W dziale ochrona zdrowia jest zmniejszenie o 200 000 zł. Jest 
to związane ze zmniejszeniem zabezpieczenia gwarancji powiatu dla szpitala, a jednocześnie 
jest zwiększenie o 100 000 zł na leczenie tj. profilaktyka, diagnostyka i leczenie raka gruczołu 
krokowego w wysokości 100 000 zł. W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 81 200 zł wynikający z pozyskanych środków po 
stronie dochodów z PFRON i jest to na transport dla Gminy Miejskiej -  zadanie pn. Dostępne 
Miasto - transport dla Domu Dziennego Pobytu w Głogowie przy MOPS. W dziale rodzina 
dokonuje się zwiększenia 11 2 18 zł i są to wydatki z przeznaczeniem na bieżącą działalność 
placówek opiekuńczych tj. domy dziecka. W dziale kultura zwiększa się wydatki o kwotę 
30 000 zł i jest to pozyskana darowizna z Fundacji KGHM na Święto Tradycji 
i Folkloru Powiatu Głogowskiego „W cieniu Kolegiaty”.

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały.
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Głos zabrał radny Mirosław Strzęciwilk. Radny zapytał o zadanie związane 
z modernizacją sali konferencyjnej. Jak powiedział Pani Naczelnik była uprzejma nas 
poinformować, że rezygnujemy z tego zadania, co widać również po projekcie uchwały. 
Zapytał czy w ogóle rezygnujemy z modernizacji tej sali konferencyjnej i z jakiego powodu 
ewentualnie rezygnujemy tym bardziej, źe wiemy o tym, że od nowej kadencji wchodzi 
obowiązek elektronicznego systemu głosowania czy to też nie byłaby okazja przygotowania się 
do wprowadzenia tego elektronicznego systemu. Poprosił, aby ten temat bardziej rozwinąć, 
uzasadnić i przedstawić nam jak sytuacja wygląda.

Odpowiadając na zadane pytanie przez radnego Mirosława Strzęci wilka Starosta 
Głogowski powiedział, iż bardzo chcieli modernizacji tej sali, podzielili nawet na etapy. 
Wskazał, iż dysponują przepięknym projektem zagospodarowania i nowego wystroju tej sali. 
Kwota była przekraczająca budżet tego roku, natomiast chcieli podzielić tą inwestycję 
chociażby na usunięcie filarów, zakup stołów i zakup urządzeń do głosowania. Jednak przy 
kilkukrotnych postępowaniach nikt się nie zgłosił na wykonanie tego zadania i to jest jedyny 
powód odstąpienia.

Więcej uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Głogowskiego na 2018 r. uchwalonego Uchwałą Rady 
Powiatu Głogowskiego Nr XXXVI/! 95/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XLI/238/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Głogowskiego na 

2018 r, uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego Nr XXXVI/195/2017 z dnia 
28 grudnia 2017 r. została podjęta większością głosów i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

12. Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad - projektu uchwały w sprawie 
udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu na uchwałę 
nr XXXIV/191/2017 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 1 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia 
na rok 2018 wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i jego parkowanie na parkingu 
strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 
Przewodniczący Rady zapytał czy do tego projektu są pytania, uwagi? Nie zadano.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący zarządził głosowanie. Za przyjęciem 
uchwały głosowało 12 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu.

Uchwała Nr XLI/239/2018 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora 
Regionalnego we Wrocławiu na uchwałę nr XXX1V/19I/2017 Rady Powiatu Głogowskiego 
z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia na rok 2018 wysokości opłat za usunięcie 
pojazdów z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów 
powstałych w  razie odstąpienia od usunięcia pojazdu została podjęta większością głosów 
i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

13. Przechodząc do realizacji kolejnego punktu porządku obrad -  sprawozdania Starosty 
z prac Zarządu między sesjami Rady Przewodniczący Rady udzielił głosu Pan Jarosławowi 
Dudkowiakowi Staroście Głogowskiemu.

Pan Starosta powiedział, iż od ostatniego sprawozdania z prac Zarządu minęło 6 tygodni 
-  w tym czasie odbyło się 9 posiedzeń Zarządu Powiatu, na których omówili 116 spraw.

INFORMACJE O PROJEKTACH, JEDNOSTKACH, DZIAŁANIACH POWIATU 
Powiat Głogowski uzyskał dofinansowanie wniosków w ramach „Programu wyrównywania 
różnic między regionami” - edycja 2018. Dofinansowanie otrzymały projekty z obszaru D;
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1) „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup busa 9-cio osobowego, 
dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych do przewozu uczniów 
Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie”. Kwota przyznanego 
dofinansowania to osiemdziesiąt tysięcy złotych.

2) „Dostępne miasto -  transport dla Domu Dziennego Pobytu 
w Głogowie” . Kwota przyznanego dofinansowania to osiemdziesiąt tysięcy złotych. 
Starosta Głogowski powiedział, iż 15 czerwca Zarząd zawarł umowę z Firmą

Budowlaną „FOBIS” na roboty budowlane związane z  remontem ul. Cisawej (drogi 
powiatowej nr 1057D). Umowa dotyczy wykonania nowej nakładki bitumicznej, ograniczania 
hałasu i pylenia nawierzchni wraz z udrożnieniem poboczy utwardzonych i odprowadzania wód 
opadowych.

Uruchomiona została dotacji dla Gminy Kotla w wysokości stu siedemdziesięciu 
tysięcy złotych w związku z zakończeniem przez Gminę zadania dotyczącego „Przebudowy 
drogi powiatowej w Grochowicach w zakresie infrastruktury melioracyjnej oraz budowy 
chodnika”.

Odebrano koncowo prace związane z wycinką drzew i frezowaniem pni 
w miejscowości Glinica w związku z realizacją przez Gminę Żukowice zadania 
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1019D w m. Glinica -  budowa chodnika”.

Od Gminy Głogów dla Powiatu Głogowskiego wpłynęła dotacja na realizację zadania 
pn. „Montaż windy zewnętrznej przy ul. Piaskowej 1 w Głogowie” w wysokości dwustu 
dziewięćdziesięciu tysięcy złotych.

Trwają roboty budowlane związane z budową dwóch domów dziecka wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą przy ul, Folwarcznej 53 i ul. Spadzistej 3. Roboty wykonuje 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOLAR Sp. z o.o.

Trwają czynności odbiorowe związane z wykonywaniem bieżącego utrzymania 
zieleni w pasie przydrożnym dróg powiatowych zamiejskich Powiatu Głogowskiego w zakresie 
koszenia poboczy, skarp i przeciwskarp. Koszenie realizuje firma Mateusz Wierzbicki PARK- 
ŁAS z siedzibą w Głogowie.

Wyznaczono odcinki dróg do poprawy oraz naliczane są dla Wykonawcy kary 
umowne. Podpisaliśmy umowę z firmą GIGASERWER Sp. z o.o. na dostawę i instalację do 
PODGiK w Głogowie serwera wraz z oprogramowaniem za kwotę dwudziestu tysięcy złotych, 
pozyskaną przez Powiat Głogowski z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zakup sprzętu 
informatycznego i oprogramowania dla powiatu głogowskiego.

OCHRONA ZDROWIA

Starosta Głogowski poinformował, iż 1 lipca weszło w życie Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 26 czerwca br. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym.

Obecnie Powiat Głogowski na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych posiada kwotę blisko 
dwóch i pół miliona złotych.

Ponadto informował, że obecnie zaangażowanych jest ok. 90 % środków, w tym 
ok. 70% już wydatkowanych.

Przystąpiliśmy do „Programu asystent rodziny 1 koordynator rodzinnej pieczy 
zastępczej na rok 2018”. Zapotrzebowanie na środki w ramach tego programu złożyła nasza 
jednostka -  Powiatowe Centrum Pieczy Zastępczej. Program ten został ogłoszony przez 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 13 lipca br. Kwota dofinansowania, którą 
PCPZ może otrzymać w roku 2018 to blisko dwadzieścia dwa tysiące złotych.
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Powiat Głogowski kontynuuje realizację świadczenia konsultacji onkologicznych dla 
mieszkańców powiatu. Świadczenie te są realizowane w Poradni Onkologicznej przy 
głogowskim szpitalu.

Ponadto Starosta Głogowski poinformował, że w tym roku powiat będzie realizował 
bezpłatne dla pacjentów, kompleksowe badania w ramach programu profilaktycznego 
„Profilaktyka, diagnostyka i leczenie raka gruczołu krokowego”.

Jeżeli chodzi o programy rządowe -  Powiat Głogowski realizuje poprzez naszą 
jednostkę -  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - rządowy program „Dobry Start" czyli 
trzysta złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok 
szkolny.

EDUKACJA

W ramach konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczych 
i Branżowych w Głogowie komisja konkursowa wyłoniła kandydata w osobie Pani Elżbiety 
Sawczak.

Za dwa dni kończy się I etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych poprzez podanie 
do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

W tegorocznej sesji letniej 12 nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez powiat głogowski uzyskało awans zawodowy na stopień nauczyciela 
mianowanego oraz złożyło uroczyste ślubowanie.

Złożony został wniosek o udzielenie dotacji celowej w kwocie blisko sześćdziesięciu 
tysięcy złotych z MEN - na podręczniki szkolne i materiały ćwiczeniowe dla publicznych 
i niepublicznych szkół podstawowych i oddziałów dotychczasowych gimnazjów.

W siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podpisana została umowa 
pomiędzy reprezentantami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, KGHM Polska Miedź
S. A. oraz Powiatem Głogowskim na wspólną realizację pilotażowego w skali kraju modelu 
programu praktycznej nauki zawodu technik hutnik. Jest to element realizowanego przez 
Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną wspólnie z Politechniką Śląską i Głównym 
Instytutem Górnictwa projektu edukacyjnego „Kształcenie Dualne -  Dobry Start 
w zawodach branży górniczo-hutniczej”.

W naszej szkole - Zespole Szkół im. Wyżykowskiego odbywać będzie się zasadnicza
część projektu. Kształcenie dualne w założeniu polega na dostosowywaniu procesu
edukacyjnego do wymogów rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców 
i pracowników na wszystkich jego etapach jak też prowadzeniu części szkolenia bezpośrednio 
w przedsiębiorstwach. Dlatego już w nowym roku szkolnym (wrzesień 2018) uczniowie klas 
I i II technikum hutniczego będą realizować modelowy program praktycznej nauki zawodu 
w realnych warunkach pracy, czyli u pracodawcy - KGHM Polska Miedź,

KULTURA, SPRAWY SPOŁECZNE

Starosta Głogowski powiedział, iż w czasie od ostatniej sesji wspieraliśmy również 
organizacyjnie oraz reprezentowaliśmy nasz samorząd w wielu imprezach i uroczystościach 
okolicznościowych -  w tym między innymi:
- uroczystości 60-ciolecia OSP Jerzmanowa;
- wspieraliśmy V Rowerową Pielgrzymkę Głogowską na Jasna Górę;
- oraz Pieszą Pielgrzymkę na Jasna Górę,
Byliśmy również organizatorami trzeciej już edycji Letni Samochodowego Rajdu 
Powiatowego. Impreza przebiegała w bardzo dobrej, miłej atmosferze, była świetnie 
przygotowana, a co najważniejsze została doskonale oceniona przez jej uczestników.
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Starosta podziękował wszystkim przedsiębiorcom i reprezentantom instytucji, którzy swoim 
zaangażowaniem i okazaną pomocą przyczynili się do sukcesu rajdu.

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania, uwagi ? Nie zgłoszono.

14, Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad -  interpelacje, zapytania i wnioski 
radnych Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu Mirosławowi Strzęci wilkowi.

Radny Mirosław Strzęciwilk powiedział, iż z uwagą wysłuchał sprawozdania Pana 
Starosty i trochę z ubolewaniem stwierdza, że nie odniósł się w ogóle do sytuacji, która nas 
tutaj wszystkich, od samego początku, przed samą sesją bardzo mocno zainteresowała 
i zbulwersowała, mianowicie pożaru składowiska odpadów w Jakubowie. Wszystkim Państwu 
ten temat jest doskonale znany, pamiętacie Państwo, że Komisja Ekologii Rady Powiatu 
zajmowała się tym tematem od roku ubiegłego. Ostatnio odbyły się dwa wspólne posiedzenia 
ze stosowną Komisją Ekologii Rady Miejskiej. Więc temat jest nam doskonale znany, że 
również i u nas -  mowa o Głogowie, takie niestety tragiczne zdarzenie może mieć miejsce. 
Wszyscy doskonale wiemy, że składowane są tam różnego odpadu chemikalia, odpady 
chemiczne, rozpuszczalniki itd., o czym Państwo wiecie. Niestety władze miasta są bardzo 
bierne w tym temacie, od roku czasu nie potrafią sobie poradzić z tym tematem, a niestety 
możemy mieć taką bombę ekologiczną podobną do jakubowskiej również i u nas na Biechowie. 
W związku z tym radny żąda jako radny Rady Powiatu, ale również jako mieszkaniec Głogowa 
od władz miasta, od władz powiatu podjęcia konkretnych, stosownych działań zmierzających 
do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu głogowskiego. Oczekuje, że 
będzie stały monitoring, stałe nadzorowanie tego składowiska na Biechowie, aby zapobiec 
takiej sytuacji jak ma miejsce dzisiaj w Jakubowie. Radny dodał, iż może nas czekać naprawdę 
bardzo poważna klęska ekologiczna czy bomba ekologiczna, której skutki wszyscy będziemy 
długo odczuwali. W związku z tym oczekuje podjęcia konkretnych działań wspólnie 
z Prezydentem Miasta do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Interpelacja 
stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Radny Jan Baraniecki powiedział, iż jest takie stare porzekadło, że nie kopie się studni 
kiedy płonie las. Przed chwilą radny przedmówca mówił o zagrożeniu w przypadku tych 
składowisk. To co się dzieje w Jakubowie, żeby się w Głogowie nie zdarzyło. Radny zabrał 
głos w innej sprawie związanej z zagrożeniem powodziowym. Powiat Głogowski ma 
szczególne uwarunkowania terenowe. Znaczna część gmin leży w pradolinie barycko- 
głogowskiej. Środkiem tej pradoliny po prawej stronie Odry płynie Kanał Krzycki, W latach 
ubiegłych wielokrotnie ten kanał pokazał, że niesie ze sobą wielkie zagrożenie w okresie 
wzmożonych opadów czy w okresie, kiedy roztopy mają miejsce. Jeżeli kanał ten nie jest 
drożny powoduje zalewanie okolicznych pól rolników, jak również posesji mieszkańców wsi. 
Na pewno niektórzy radni przypominają sobie wyjazdowe posiedzenie Komisji Samorządowej 
i Bezpieczeństwa Publicznego do Skidniowa w 201 Ir. kiedy na polach nie tylko gminy Kotla, 
ale również gminy Głogów i wielu innych były wielkie jeziora, wielkie rozlewiska, ponieważ 
woda tymi urządzeniami niedrożnymi nie spływała i nie odwadniała tego terenu. Później 
dopracowaliśmy się przez lata współpracy z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń 
Wodnych, który odpowiedzialny był za wały Odry, za cieki podstawowe jakim też jest Kanał 
Krzycki Rów, że był on systematycznie konserwowany. Ale z nowym rokiem nastąpiła 
zmiana organizacyjna, Powstało przedsiębiorstwo Wody Polskie. Radny nie wie czy to 
przedsiębiorstwo nie ma pieniędzy czy jeszcze organizacyjnie nie jest tam dobrze, ale 
w każdym razie od początku ten kanał nie jest konserwowany; wygląda potwornie jedna wielka 
zarośnięta rozpadlina. Gdyby teraz była większa woda, to niestety nie mogłaby ona spływać, 
W imieniu mieszkańców gminy Kotla, gminy Głogów radny złożył wniosek o konserwację 
Kanału Krzyckiego, do którego dołączył dokumentację fotograficzną. Dodąjąc, iż jak na to
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zdjęcie Kanału Krzyckiego popatrzyć, to jedna wielka plama. Wniosek radnego stanowi 
załącznik nr 13 do protokołu.

Przewodniczący Rady powiedział, iż głos chciał zabrać Pan Starosta, ale przekazuje 
głos dla Członka Zarządu Pana Jeremiego Hołowni.

Pan Jeremi Hołownia odniósł się do wypowiedzi radnego Strzęciwilka mówiąc, iż 
rzeczywiście jeżeli chodzi o problem punktów magazynowania odpadów to jest to ogromny 
problem nie tylko Głogowa. Zwrócił uwagę na jeszcze jedną rzecz, że Pan Starosta składał 
sprawozdanie z działalności z terenu powiatu głogowskiego, natomiast pożar jest na terenie 
powiatu polkowickiego i nie mógł się znaleźć w sprawozdaniu. To zagrożenie, o którym 
wspominał radny, jest duże. Jak powiedział nasze służby działają wspólnie ze służbami 
z powiatu polkowickiego na trenie tego pożaru. Jeżeli chodzi o zagrożenie, to obecnie mamy 
wiatr północno i północno-zachodni więc zagrożona jest częściowo gmina Jerzmanowa tymi 
opadami. Nasz teren jest w miarę bezpieczny, natomiast nie znaczy to, że nie mamy zagrożenia 
i nie mamy na tę sprawę patrzeć. Sprawa punktów magazynowania odpadów jest sprawą bardzo 
trudną na terenie całego kraju. Pożary, które się zdarzają to nie są pożary pojedyncze, już jakieś 
jednostkowe, tylko nagminne, kilka czy kilkanaście pożarów, które stanowią potężne 
zagrożenie. Jeżeli chodzi o składowisko, które znajduje się na ulicy Południowej i które jest na 
naszym terenie, jest praktycznie cały czas monitorowane, jest pod ciągłą kontrolą i to zarówno 
ze strony służb miejskich jak i ze strony służb powiatowych. Ostatnia kontrola jaka była 
przeprowadzona na tym składowisku odbyła się na przełomie czerwca i lipca, gdzie Straż 
Pożarna dokonała kontroli przeciwpożarowej. Ta kontrola odbyła się w asyście Policji. 
Stwierdzono tam pewne nieprawidłowości. Są one na bieżąco usuwane. Tak jak powiedział 
możemy działać tylko i wyłącznie w zakresie prawa, nasze działania są określone i nie możemy 
tutaj wychodzić poza prawo, nie możemy sobie stanowić prawa, nie możemy sobie określić 
jakichś form działania, które chcielibyśmy przyjąć, które byłby niezgodne z prawem, albo 
niedopuszczalne przez prawo. Pewien problem jest. Widzą, że prawo w zakresie tych punktów 
magazynowania odpadów jest „kulawe." To powoli zaczyna być już prostowane, ale niestety 
skutki są bardzo trudne. Dodał, iż to składowisko, które jest na ulicy Południowej, gdzie są 
magazynowane odpady jest pod ciągłą kontrolą.

Głos zabrała radna Ewa Pawlak-Osomańska mówiąc, iż w trakcie składania interpelacji 
chciałaby zabrać głos jako wniosek z tych Państwa tutaj spraw zgłaszanych. Na granicy 
powiatów dzieją się rzeczy, na które mieszkańcy nie mają żadenego wpływu. Tak jak dzisiaj 
płonie Jakubów, tak na granicy naszego powiatu, odpowiedzialność jest po stronie powiatu 
sąsiedzkiego, konsekwencje prawdopodobnie m.in, albo głównie zbierają mieszkańcy naszego 
powiatu. Drogi, które łączą powiaty, radna ma na myśli drogę na Golę -  granica powiatu, 
problem nie rozwiązany przez upór władz powiatu wschowskiego, a cierpią mieszkańcy 
powiatu głogowskiego, ponieważ to jest nasza droga stała na wypoczynek letni, głównie Lgiń, 
Wschowa, Wolsztyn. To jest trasa dla głogowian, dla naszego powiatu. Radna zwróciła się do 
radnych, którzy również pracują w innych powiatach, żebyście Państwo wpływali na swoich 
pracodawców w tych powiatach, żeby nie krzywdzili naszego powiatu, żebyśmy mogli 
rozmawiać konstruktywnie, tak aby bzdurne rzeczy, które się kończą często tragicznie 
(Jakubów) nie miały miejsca z krzywdą dla naszych mieszkańców. Po to jesteśmy radnymi.

Radna Agnieszka Rajchel zabrała głos w tej samej sprawie co Pani radna 
przedmówczyni. Wskazując, iż do tego mostku, o którym radna mówiła na granicy powiatów 
prowadzi droga, a ta droga jest w tak fatalnym stanie, że ci, którzy tą drogą jeżdżą to widzą, że 
tam można zgubić koło, urwać pół samochodu. Ograniczenie jest do 70, ale tam się nie da 
70 jechać, bo tam jest tak dziurawa droga jak ser. Radna złożyła wniosek, żeby znaleźć środki 
i jak najszybciej tą drogę naprawić, bo jest ona bardzo niebezpieczna, nic tylko dziury, ale 
i ubytki przy obrzeżach, pourywane kawałki asfaltu. Tam się nie da po prostu jechać. Wniosek 
radnej stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
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Radny Leszek Rybak zwracając się do Pana Hołowni powiedział, iż to jest sytuacja 
nadzwyczajna. Czy Pan tego nie rozumie na czym polega ciągły nadzór? Czy tam w tej chwili 
ktoś tego pilnuje? Czy ciągły to jest tak, że na przełomie czerwca i lipca ktoś tam był? W tej 
chwili czy wyobraża Pan sobie taki pożar w granicach Głogowa jakby te wszystkie skutki czyli 
ten ogromny czarny dym szedł na Głogów. Co by Pan wtedy powiedział. Są ochotnicze straże 
pożarne -  po to Panowie macie władzę w tym powiecie. Podejmijcie natychmiastowe skuteczne 
działania. To jest nadzwyczajna sytuacja. Jak powiedział śmie twierdzić, że to nie są pożary 
przypadkowe. To się dzieje, nie pieiwszy raz w Polsce i wymaga natychmiastowych 
niestandardowych działań. Monitoring -  leśnicy mają jakieś mobilne kamery. Radny nie wie, 
od tego tam właśnie siedzicie. Nie po to, żeby nie być na spotkaniach, różnych innych 
sympatycznych rzeczach, ale i od podejmowania trudnych decyzji, a ta sytuacja jest 
przekonany, tego wymaga. Gdzieś daleko się paliło -  spokojnie, ale pali się już tuż obok, 
właściwie na naszym terenie. Pytał czy nie można zebrać ochotniczych straży pożarnych, nie 
można spróbować dyżurów, nie wie co godzinę, może stałych. Wy się tym powinniście zająć 
i coś podjąć - konkretne działania, a nie mówić, że jest stały monitoring, bo go nie ma, Stały to 
znaczy stały. Pan powiedział, że jest pod stałym czy ciągłym monitoringiem, ciągły to jest nie 
przerwany. Pytał jest taki? Cały czas? Jak się zapali o 6.00 rano to od razu będzie informacja, 
tak? Rozumie, że na tym polega ciągły monitoring. Zaapelował za tym co powiedział radny 
Strzęciwitk podejmijcie Panowie działania jakie są tylko możliwe do przeprowadzenia. Mamy 
ochotnicze straże pożarne, może jeszcze kogoś, żeby ten obiekt w granicach miasta na terenie 
Waszego powiatu zabezpieczyć w możliwie najlepszy sposób przed świadomymi działaniami, 
bo takie mogą mieć miejsce.

Radny Mirosław Strzęciwilk oświadczył, iż leżącego nie można kopać, a przed chwilą 
radny Rybak wiele powiedział tych słów, które również radny chciał powiedzieć. Jest wysoce 
niezadowolony, nie jest usatysfakcjonowany tą wypowiedzią, W ogóle nie uspokojony. 
Zwracając się do Pana Hołowni powiedział, ja  nie mówiłem o tym, że macie podejmować 
działania poza prawne. Niczego takiego nie mówiłem, niczego takiego nie miałem na myśli. 
Ale szanowny Panie macie jakieś swoje określone kompetencje wynikające z przepisów 
i należy to wykorzystać -  po pierwsze, Po drugie przeciętnego mieszkańca powiatu 
głogowskiego -  zjadacza chleba średnio to interesuje czy to jest kompetencja Prezydenta czy 
to jest kompetencja Starosty czy to jest kompetencja Ministra, Prezydenta czy kogokolwiek 
innego, jego to średnio interesuje. Jego interesuje to, że on chce czuć się bezpieczny. A więc 
to, co Pan radny Rybak powiedział Panowie jesteście władzą powiatu i podejmijcie takie 
działania, dlatego radny mówił o wspólnych działaniach z władzami miasta, żeby to 
bezpieczeństwo mieszkańcom powiatu było zapewnione.

Drugi temat do Pani radnej Ewy Pawlak-Osomańskiej. Zwracając się do radnej radny 
Strzęciwilk powiedział, iż nie jest pracownikiem powiatu wschowskiego. Pan Starosta Powiatu 
Wschowskiego nie jest jego pracodawcą. Wielokrotnie z Panem Starostą Boryczko na ten temat 
rozmawiał. Problem polega na tym, że Starosta jeden ma swoje stanowisko, drugi ma swoje 
stanowisko i gdzieś prawda pewnie leży po środku. Jest sytuacja jaka jest, a to, że brak woli 
porozumienia, to się z Panią radną całkowicie zgadza, Nie będzie mówił z tego miejsca po 
czyjej stronie jest brak woli porozumienia, bo trochę nie wypada. Absolutnie się zgadza, że 
tutaj jest brak woli tego porozumienia.

Radny Karol Szczepaniak powiedział, iż intryguje go tutaj hipokryzja kolegów ze strony 
Prawa i Sprawiedliwości czy też Klubu Jana Zubowskiego. Otóż płonie w sąsiednim powiecie, 
nie w naszym, tu odnosicie się do różnego rodzaju rzeczy, jakie to zagrożenia, monitoring, 
różne tu wymyślacie cuda, Natomiast jest tutaj podana akurat świeża informacja, że w sprawie 
tego wysypiska informowano tu są dokładne daty: Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska -  służba podległa Wojewodzie -  w 2016 r., Starostwo Powiatowe -  organ 
samorządowy, Prokuratura Rejonowa w Głogowie, gdzie generalnie powymienialiście
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prokuratorów wszędzie gdzie się tylko dało, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna -  
organ samorządowy, ale w jakiś sposób podległy Wojewodzie, W związku z powyższym przez 
dwa lata służby Wojewody z nadania pis'owskiego nie zrobiły nic w temacie, a Wy dzisiaj 
uprawiacie nie wiem jakąś hipokryzję; żenujące.

Przewodniczący Rady zamknął punkt interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

15. Kolejnym punktem były sprawy różne i oświadczenia radnych.
W punkcie tym Przewodniczący Rady poinformował, że została przedłożona oferta 

Klubu Miłośników Książki z Tych dotycząca pamiątkowej publikacji pt, „Polska. Droga do 
niepodległości” związanej z 100-letnią rocznicą Odzyskania Niepodległości. Wskazał, iż 
powiedział tej Pani, że poinformuje radnych, czy radni się na to zdecydują. Natomiast jako 
Rada nie podejmują w tej kwestii określonego stanowiska. Grzecznościowo poinformował, że 
przekaże informacje w dzisiejszym punkcie. Gdyby ktoś z Państwa chciałby skorzystać to są 
podane adresy itp. Dodał, iż ofert jest bardzo dużo, ale ta Pani była w Biurze i dzwoni non stop. 
Złożona oferta stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

16. Przechodząc do realizacji ostatniego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady 
podziękował wszystkim za przybycie i zakończył sesję słowami: „Zamykam obrad XLI sesji 
Rady Powiatu Głogowskiego”.

Przewodniczący 
Rady Powiatu Głogowskiego

Ryszard Rokaszewicz

Sporządziła: Sylwia Siemińska 
Protokół zawiera; 11 stron i 15 załączników

$
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Z n a c z n ik  w  i !  do p io lo k o lu

Rariy Pewlnlu Głogowskiego

Lista obecności rodnych na X U  sesji Rady Powiatu Głogowskiego 

w dniu 24 lipca 2018 r.

Lp. nazwisko i imię Podpis

I. Badzińska Agnieszka

2. Baraniecki Jan

n u ^ J
3. Borecki Wojciech

4. Dudko wiali Jarosław

5. Groffik Marek . 1*
\ i

6. Halarewicz Kamil (¡U— ^

7. Hołownia Jeremi

8. Kosmalski Radosław 4U/eo(2-e<,-L-^,

9. Mareńczak-Piechocka Barbara / :  , : v  - '  >/  1 C : i. . ‘ 7 1 ___ _

10. Pawlak -  Osomańska Ewa

11. Płonek Danuta /yUśLab C'i-ikA.

12, Rajchel Agnieszka
- i i U  ^

13. Rokaszewicz Ryszard





14, Rybak Leszek

15. Rybka Zbigniew

16. Rychlik Marek

17. Strzęciwilk Mirosław

18. Szczepaniak Karol

W

19. Szulc Leszek

20. Trzeszcz Stanisława

21. Zubowski Jan ĄĄM^O





Proiekl
fZolganlk tu   rfu protokołu

RnrJy P-awlulu ¡.-rlmm̂ KriK:

UCHWAŁA NR / /2018
RADY POWIATU GŁOGOWSKIEGO

z dnia.................... 2018 r,

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiat« Głogowskiego

Na podstawie alt. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.
995), oraz § 3 pkt l i  § 6 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych (tj, Dz. U. z 2018 r. poz. 936) Rada Powiatu Głogowskiego uchwala, co następuje:

§ 1, Ustala się miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Zarządu Powiatu Głogowskiego - Pana Jarosława 
Dudkowiaka według następujących składników:

• Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości: 4.800 zl;

(słownie: cztery tysiące osiemset złotych, 00/100 gr.)

• Dodatek funkcyjny w wysokości: 2.100 zł;

(słownie: dwa tysiące sto złotych, 00/100 gr.)

’ Dodatek specjalny w wysokości 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego: 2.760 zł; 

(słownie: dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych, 00/100 gr.)

• Dodatek za wieloletnią pracę obliczany według przepisów o wynagrodzeniu pracowników samorządowych.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXX/168/2017 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia dia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Głogowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od dnia I lipca 2018 r,

Przewodniczący Rady Powiatu 
Głogowskiego

Ryszard Rokaszewicz





UZASADNIENIE

Na podstawie art, 12 pkt 2 ustawy z  dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym 
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze z m .) do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy między 
innymi ustalenie wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu.

Wynagrodzenie w niniejszej uchwale zostało ustalone zgodnie z  nowymi zapisami 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych (Dz, U. z 2018 r. poz. 936), które to rozporządzenie w załączniku 
nr 1 przewiduje obniżenie dolnych i górnych limitów wynagrodzenia zasadniczego o 20% 
w stosunku do dotychczas obowiązujących,

Zgodnie z  ustawą z  dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1260 ) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z  dnia 15 maja 2018 r. w sprawie 
wynagradzania pracowników samorządowych Przewodniczącemu Zarządu Powiatu przysługuje: 
Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości: 4.800 zł;
Dodatek funkcyjny w wysokości: 2.100 zł;
Dodatek specjalny w wysokości 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 
funkcyjnego: 2.760 zł;
Dodatek za wieloletnią pracę obliczany według przepisów o wynagrodzeniu pracowników 
samorządowych.

Jednocześnie ustawodawca zastrzegł w art. 37 ust. 3 ustawy o pracownikach 
samorządowych, że maksymalne wynagrodzenie nie może przekraczać w ciągu miesiąca łącznie 
ze wszystkimi składowymi wynagrodzenia siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie 
budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 20 i 8 r. poz. 373 ze zm.). Kwota bazowa zgodnie z 
ustawą z  dnia 11 stycznia 2018 r. ustawa budżetowa na rok 2018 (Dz. U. z  2018 r. poz. 291) 
wynosi 1.789,42 z ł , a maksymalne dopuszczalne wynagrodzenie, o którym mowa powyżej 
wynosi: 12,525,94 zł.
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