PROTOKÓŁ NR V/2015
Z OBRAD V SESJI
RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
odbytej w dniu 11 marca 2015r.
w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego
w Nowym Tomyślu
Przed otwarciem sesji, Przewodnicząca Rady Maria Galas, z upoważnienia
Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Nowym Tomyślu, wręczyła Panu
Krzysztofowi Pacholak zaświadczenie o wyborze na radnego Powiatu Nowotomyskiego.
Następnie, Przewodnicząca Rady Powiatu i Starosta Nowotomyski podziękowali
Panu Józefowi Ćwiertni, który zrezygnował z mandatu radnego, za zaangażowanie w pracę na
rzecz Powiatu Nowotomyskiego.
Ad.1.
Otwarcie V sesji i stwierdzenie quorum.
Przewodnicząca Rady Maria Galas o godzinie 13:00 otworzyła obrady V sesji Rady
Powiatu Nowotomyskiego i powitała wszystkich obecnych, w szczególności Starostę
Nowotomyskiego, Wicestarostę, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu, członków Zarządu
Powiatu Nowotomyskiego, dyrektorów jednostek, służby mundurowe, kierowników
poszczególnych wydziałów Starostwa oraz przedstawicieli mediów.
Przewodnicząca poinformowała że na sali obecnych jest 17 radnych i stwierdziła
quorum. Nieobecni na sesji: Grzegorz Cecuła, Renata Gruszka.
Lista radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ad.2.
Przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady zaproponowała wprowadzenie zmian do porządku obrad
poprzez dodanie punktu „Ślubowanie radnego”, aby Pan Pacholak mógł w pełni sprawować
funkcję radnego. Przewodnicząca zapytała, czy są jeszcze jakieś wnioski lub uwagi do
porządku obrad?
O godzinie 13:10 na salę obrad przybyła radna Renata Gruszka.
Obecnych 18 radnych.
O głos poprosił Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
Lech Sadowski, który odczytał wniosek Komisji z dnia 5 marca br., aby wykreślić z
porządku obrad V sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego punkt 8: „Podjęcie uchwały w
sprawie zamiaru likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego” i punkt 9: „Podjęcie
uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego”.
O głos poprosił Starosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki, który wniósł o
wykreślenie z porządku obrad punktu 13: Podjęcie uchwały w sprawie przyznania tytułu
„Zasłużony dla Powiatu Nowotomyskiego” dla pani Izabeli Kałek. Starosta poinformował, że
w momencie przygotowywania tego projektu uchwały nie posiadał wiedzy z wyników audytu
w ZSRCKU w Trzciance. Dopiero na posiedzeniach komisji Rady Powiatu Starosta
dowiedział się o nieprawidłowościach w ww. placówce, które dotyczyły funkcjonowania
gospodarstwa pomocniczego oraz nieprawidłowości w sprawozdaniu, które miało wpływ na
wysokość subwencji oświatowej.
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Przewodnicząca Rady zapytała, czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? Nikt się nie zgłosił.
Przewodnicząca zapytała, kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad punktu:
„Ślubowanie radnego” i ujęcie go jako punkt 2a porządku obrad?
„za”- 17 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymujących się” – 0 głosów
Nie głosował Pan Krzysztof Pacholak
Rada Powiatu Nowotomyskiego jednogłośnie głosowała za wprowadzeniem do
porządku obrad punktu: „Ślubowanie radnego” jako punktu 2a.
Następnie Przewodnicząca zapytała, kto jest za wykreśleniem z porządku obrad
punktu 8: „Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka
Sportowego”?
„za”- 17 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymujących się” – 0 głosów
Rada Powiatu Nowotomyskiego jednogłośnie głosowała za wykreśleniem z porządku
obrad punktu 8:„Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka
Sportowego”.
Przewodnicząca zapytała, kto jest za wykreśleniem z porządku obrad punktu 9:
„Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego?
„za”- 17 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymujących się” – 0 głosów
Rada Powiatu Nowotomyskiego jednogłośnie głosowała za wykreśleniem z porządku
obrad punktu 9:„Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego”.
Przewodnicząca zapytała, kto jest za wykreśleniem z porządku obrad punktu 13:
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Nowotomyskiego” dla
pani Izabeli Kałek?
„za”- 17 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymujących się” – 0 głosów
Rada Powiatu Nowotomyskiego jednogłośnie głosowała za wycofaniem z porządku
obrad punktu 13: Podjęcie uchwały w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Powiatu
Nowotomyskiego” dla pani Izabeli Kałek.
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Przewodnicząca zapytała, kto jest za przyjęciem porządku obrad z wprowadzonymi
zmianami?
„za”- 17 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymujących się” – 0 głosów
Rada Powiatu Nowotomyskiego jednogłośnie przyjęła porządek obrad V sesji Rady
Powiatu Nowotomyskiego z wprowadzonymi zmianami.
Porządek obrad V sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego stanowi załącznik nr 3.
Ad.2a.
Ślubowanie radnego.
Przewodnicząca poprosiła radnego Krzysztofa Pacholaka o złożenie ślubowania.
Radny Krzysztof Pacholak złożył ślubowanie zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym.
Przewodnicząca Rady pogratulowała nowo zaślubionemu radnemu Rady Powiatu
Nowotomyskiego.
Ad.3.
Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
Przewodnicząca poinformowała, że protokół z IV sesji był wyłożony do wglądu w
Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego i zapytała, czy do protokołu są
uwagi? Uwag nie wniesiono.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu
Nowotomyskiego bez odczytywania.
„za”- 18 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymujących się” – 0 głosów
Rada Powiatu Nowotomyskiego jednogłośnie przyjęła protokół z IV sesji Rady
Powiatu Nowotomyskiego.
Ad.4.
Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodnicząca poinformowała, że na jej ręce nie wpłynęła żadna interpelacja i
zapytała, czy ktoś z radnych teraz chce złożyć interpelację lub zapytanie? Nikt się nie zgłosił.
Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad.5.
Sprawozdanie Starosty Nowotomyskiego z działalności Zarządu Powiatu
Nowotomyskiego w okresie międzysesyjnym.
Przewodnicząca zapytała Starostę, czy do sprawozdania z działalności Zarządu w
okresie międzysesyjnym przekazanego radnym chciałby coś uzupełnić?
Starosta uzupełnił sprawozdanie o informację z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu
10 marca 2015 roku.
Przewodnicząca zapytała, czy do sprawozdania Starosty są pytania?
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O głos poprosił radny Zbigniew Markowski, który zwrócił uwagę, na zapis w
sprawozdaniu, że radni mogą brać udział w posiedzeniu Komisji Oświaty. To prawo
przysługuje każdemu radnemu. Wynika to ze Statutu Powiatu.
Starosta Nowotomyski zgodził się z radnym Zbigniewem Markowskim i wyjaśnił, że
zapis ten ma charakter informacyjny i poprosił o potraktowanie tego zapisu jako formę
zaproszenia na posiedzenie Komisji Oświaty.
O głos poprosił radny Tomasz Szczechowicz, który poprosił o zapoznanie radnych z
rozstrzygnięciem ofert złożonych przez organizacje pozarządowe, w trybie
pozakonkursowym tzw. Małych grantów, które stanowi załącznik do sprawozdania.
Starosta odczytał załącznik do sprawozdania z posiedzenia Zarządu w dniu 10 marca
2015r. dotyczący rozstrzygnięcia ofert złożonych przez organizacje pozarządowe, w trybie
pozakonkursowym tzw. Małych grantów.
O głos poprosił radny Andrzej Wilkoński, który poprosił przybliżenie informacji z
posiedzenia Zarządu w dniu 10 lutego br. dotyczącej odstąpienia od prac związanych z
wydzieleniem z działki nr 1238/5 w Nowym Tomyślu części przeznaczonej do zbycia.
Starosta poinformował, że Zarząd Powiatu odstąpił od zamiaru sprzedaży
przedmiotowej części działki. Zarząd postanowił także, że odstępuje od zamiaru sprzedaży
gruntu pod garażami usytuowanymi na przedmiotowej nieruchomości.
Przewodnicząca zapytała, czy do sprawozdania Starosty są jeszcze pytania? Pytań nie
było.
O głos poprosił członek Zarządu Lech Sadowski.
Członek Zarządu Lech Sadowski poinformował, że został upoważniony przez
Zarząd do przedstawienia informacji dotyczącej funkcjonowania MOS-u ponieważ
powielanych jest wiele nieprawdziwych informacji. Pan Sadowski przytoczył kilka
szczegółów dotyczących funkcjonowania MOS wskazując podstawy, dla których zamiar
likwidacji MOS jest zasadny.
W trakcie wypowiedzi członka Zarządu Lecha Sadowskiego o głos, w kwestii
formalnej, poprosił radny Zbigniew Markowski.
Przewodnicząca udzieliła głosu radnemu Zbigniewowi Markowskiemu.
Radny Zbigniew Markowski zwrócił uwagę, że skoro wykreślono z porządku obrad
sesji punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Międzyszkolnego
Ośrodka Sportowego i temat ten będzie szczegółowo omawiany na posiedzeniu Komisji
Oświaty, to nie ma potrzeby omawiania tego teraz. Na komisji będą materiały, będą
przedstawione konkretne fakty i to będzie podstawą do dyskusji. Wyjaśnianie tego tematu na
dzisiejszej sesji jest bezzasadne.
Przewodnicząca uwzględniła wniosek radnego Zbigniewa Markowskiego i poprosiła
członka Zarządu Lecha Sadowskiego o skrócenie swojego wystąpienia.
Członek Zarządu Lech Sadowski poinformował, że chciał wyjaśnić wszystkie
niedomówienia oraz zdementować wszystkie plotki, które mają negatywny wpływ na rozwój
sportu wśród młodzieży na terenie naszego powiatu.
Przewodnicząca Rady zaprosiła w imieniu Przewodniczącego Komisji Oświaty,
Kultury i Kultury Fizycznej na posiedzenie Komisji w dniu 19 marca br.
Sprawozdanie Starosty Nowotomyskiego z działalności Zarządu Powiatu
Nowotomyskiego w okresie międzysesyjnym oraz informacja z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 10 marca 2015 roku stanowią załącznik nr 4.
Ad.6.
Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Nowotomyskim w 2014
roku. Sprawozdania i informacje z działalności:
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a)
b)
c)
d)
e)

Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu,
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu,
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Tomyślu,
Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Nowym Tomyślu,
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu.

Przewodnicząca poinformowała, że wszystkie służby złożyły pisemne informacje,
temat omawiany był na komisjach i zapytała, czy przedstawiciele służb chcieliby coś dodać
do przedstawionych sprawozdań? Jako pierwszego o zabranie głosu, Przewodnicząca
poprosiła Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Tomyślu.
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Jarosław Żurek w skrócie przedstawił
główne zagadnienia, które zawarte zostały w sprawozdaniu.
„Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu
nowotomyskiego za rok 2014 w odniesieniu do roku 2013” stanowi załącznik nr 5 do
protokołu.
Przewodnicząca Rady zapytała, czy do Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji
są pytania?
O głos poprosił Wiceprzewodniczący Rady Paweł Wilkoszarski, który zapytał, czy
Komenda dysponuje wystarczającą ilością narkotestów? Drugie pytanie dotyczyło
monitoringu na terenie miasta. Wiceprzewodniczący Rady zapytał, jak Pan Komendant
ocenia skuteczność rozmieszczenia kamer na terenie miasta.
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Jarosław Żurek odpowiedział, że
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Tomyślu jako jedna z nielicznych posiada urządzenie
do badania na zawartość narkotyków w organizmie. Obecnie liczba kaset, którą otrzymuje
Komenda jest niewystarczająca. W związku z powyższym trwają już rozmowy ze Starostą
Nowotomyskim o udzielenie wsparcia przy zakupie dodatkowych kaset do badań
narkotestem. Jeżeli chodzi o monitoring, Pan Komendant poinformował, że przydałoby się
jeszcze kilka kamer w newralgicznych punktach. Takim miejscem jest Rondo Kolejowe,
Rondo Kościuszki oraz okolice sklepu Netto.
Radny Zbigniew Markowski poinformował, że Spółdzielnia Mieszkaniowa w
Nowym Tomyślu posiada dobrą sieć światłowodową, którą chce udostępnić. Budowa sieci
była wspólnym przedsięwzięciem Powiatu, Gminy Nowy Tomyśl i Spółdzielni
Mieszkaniowej. Proponuje się, aby zamontować dodatkowe kamery w miejscach wylotowych
miasta oraz na ulicy Zbąszyńskiej i na ul. 3-go Stycznia. W budżecie Gminy Nowy Tomyśl w
roku bieżącym, na realizację tego przedsięwzięcia zapisana jest kwota 100.000,00 zł.
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Jarosław Żurek poinformował, że
wkrótce odbędzie się spotkanie Starosty Nowotomyskiego i Burmistrza Nowego Tomyśla z
Policją, na którym będą omawiane możliwości zakupu kamer oraz propozycje ich
rozmieszczenia.
Członek Zarządu Przemysław Tramowski zapytał, czy szalejących na drogach
publicznych, zamaskowanych „kładowców” obowiązują przepisy o ruchu drogowym? Jeżeli
tak, w jaki sposób Policja egzekwuje od tych osób przestrzeganie przepisów?
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Jarosław Żurek poinformował, że
Policja nie posiada odpowiednich samochodów terenowych, aby schwytać tego typu
użytkowników dróg, którzy najczęściej poruszają się w lesie. Dlatego Policja ma podpisane
porozumienie ze Strażą Leśną, które umożliwia tym służbom prowadzić wspólne patrole. Na
dzień dzisiejszy Policja kontroluje lawety, które przewożą tego rodzaju sprzęt, czy jest on
sprawny i przystosowany do ruchu drogowego oraz czy spełnia wszystkie wymagania.
Radny Władysław Napierała zapytał, czy na terenie powiatu występuje problem z
dopalaczami?
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Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Jarosław Żurek odpowiedział, że na
terenie powiatu nie ma punktów sprzedaży dopalaczy i nie odnotowano zgłoszeń o
negatywnych skutkach używania takich substancji. Jednakże Policja prowadzi kontrole wśród
młodzieży i gdy zachowanie młodych ludzi wskazuje, że mogą być pod wpływem środków
odurzających, poddawani są testom.
Przewodnicząca Rady podziękowała Zastępcy Komendanta Policji i przeszła do
sprawozdania kolejnej jednostki. Przewodnicząca zapytała, czy do sprawozdania Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu są pytania lub uwagi?
O głos poprosił radny Zbigniew Markowski, który w imieniu wszystkich
pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu podziękował Panu
Komendantowi i wszystkim pracownikom Straży Pożarnej oraz Policji za współpracę, która
w ciągu roku przybiera różne formy. Dla przykładu, w dniu dzisiejszym w Opalenicy, przez
drogi osiedlowe będą przejeżdżały duże samochody ratownicze w celu uzmysłowienia
mieszkańcom jak ważnym jest właściwe parkowanie pojazdów, aby nie zastawiać przejazdu.
Przewodnicząca Rady przyłączyła się do podziękowań zarówno dla Straży Pożarnej
jak i Policji, za pracę na rzecz lokalnej społeczności oraz za dobrą współpracę z samorządem
powiatowym.
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Wilkoszarski zapytał, czy do Komendy Straży
Pożarnej można zwracać się o pomoc przy usuwaniu gniazd szerszeni? Na rynku pojawiły się
różnego rodzaju preparaty, które przy nieumiejętnym ich używaniu są szkodliwe dla zdrowia.
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Tomyślu odpowiedział, że w
przypadku owadów bąkoskrzydłych, Straż podejmuje działania tylko i wyłącznie w
przypadku zagrożenia życia i w budynkach administracji publicznej. Jeżeli chodzi o osy lub
szerszenie, które znajdują się w trudno dostępnych miejscach, usunięcie gniazda należy do
obowiązków administratora nieruchomości. Obowiązek ten ciąży również na właścicielach
prywatnych posesji. Zastępca Komendanta poinformował również jaki jest średni czas
podjęcia działań od momentu, kiedy dyżurny dostaje informację o zdarzeniu do momentu
dojazdu na miejsce zdarzenia na terenie powiatu, ponieważ takie pytania zadawane były na
posiedzeniach komisji. Średni czas podjęcia działań od momentu, kiedy dyżurny dostaje
informację o zdarzeniu do momentu dojazdu na miejsce zdarzenia na terenie powiatu wynosi
8 minut.
Informacja z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Nowym Tomyślu w 2014 roku stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
O godzinie 13:55 salę obrad opuścił radny Paweł Wilkoszarski.
Obecnych 17 radnych.
Przewodnicząca podziękowała za wyjaśnienia i zapytała, czy do sprawozdania
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Tomyślu są pytania? Pytań nie było.
Przewodnicząca Rady zapytała, czy na naszym terenie nie rozprzestrzenia się
choroba „niebieskiego języka”? Taki przypadek odnotowano w Gostyniu, gdzie zwierzęta
importowane z Rumuni, musiały być zutylizowane? Czy nie zagraża nam pomór
Afrykańskich Świn?
Pan Janusz Kalemba odpowiedział, że na terenie powiatu nie odnotowano takich
przypadków, jednakże przez cały czas prowadzony jest monitoring. Próbki mięsa poddawane
są kontroli i na dzień dzisiejszy nie ma takiego zagrożenia.
„Bezpieczeństwo sanitarno-weterynaryjne w Powiecie Nowotomyskim –
podsumowanie roku 2014” stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
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Przewodnicząca podziękowała Panu Kalembie i zapytała, czy do sprawozdania
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nowym Tomyślu są pytania? Pytań nie
było.
O głos poprosił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu
Walerian Silski, który dodał, że PSSE w Nowym Tomyślu również zajmuje się sprawą
dopalaczy. Wspólnie z Policją prowadzone są akcje mające na celu likwidację dopalaczy na
naszym terenie.
„Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Nowotomyskiego”
stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodnicząca Rady podziękowała za wyjaśnienia i zapytała, czy do sprawozdania
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu są pytania? Pytań nie
było.
Sprawozdanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z oceny stanu
bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Nowotomyskim w 2014 roku stanowi
załącznik nr 9.
Ad.7.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat za
2014 rok.
Przewodnicząca zapytała, czy do sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Powiat za 2014 rok są pytania lub uwagi? Pytań i uwag nie było.
Rada Powiatu Nowotomyskiego bez uwag przyjęła sprawozdanie z wysokości
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w
szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat za 2014 rok.
O godzinie 14:00 Przewodnicząca Rady zarządziła przerwę do godziny 14:15.
O godzinie 14.15 wznowiono obrady. Po przerwie na sali obrad obecnych 18 radnych.
Ad.8.
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.
- punkt wykreślono z porządku obrad
Ad.9.
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.
- punkt wykreślono z porządku obrad
Ad.10.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/150/2012 Rady Powiatu
Nowotomyskiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu
Nowotomyskiego.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zapytała, czy do przedmiotowego
projektu uchwały są pytania? Pytań nie było.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
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Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
Nr XIX/150/2012 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie
uchwalenia Statutu Powiatu Nowotomyskiego.
„za”- 18 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymujących się” – 0 głosów
Rada Powiatu Nowotomyskiego jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr V/31/2015 w
sprawie zmiany uchwały Nr XIX/150/2012 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 19
grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nowotomyskiego.
Ad.11.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu
Nowotomyskiego, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015r.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zapytała, czy do przedmiotowego
projektu uchwały są pytania? Pytań nie było.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na
terenie Powiatu Nowotomyskiego, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015r.
„za”- 18 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymujących się” – 0 głosów
Rada Powiatu Nowotomyskiego jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr V/32/2015 w
sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Nowotomyskiego, na które zostaną
przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w
2015r.
Ad.12.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Powiatu
Nowotomyskiego” dla pani Zofii Nitsche.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zapytała, czy do przedmiotowego
projektu uchwały są pytania?
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
O głos poprosił radny Zbigniew Markowski, który zwrócił uwagę, że w regulaminie,
który stanowi załącznik do uchwały w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Powiatu
Nowotomyskiego”, w § 6 jest zapis, że Przewodniczący Rady poddaje na sesji projekt
uchwały pod głosowanie z pominięciem dyskusji nad kandydatami proponowanymi do tytułu.
Zasada była taka, że wniosek trafiał na komisje, a dopiero potem przygotowywany był projekt
uchwały.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył
przedmiotowy wniosek i projekt uchwały został skierowany do poszczególnych komisji w
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celu zaopiniowania. Gdyby projekt uchwały nie był od razu wprowadzony do porządku
obrad, dzisiaj głosowalibyśmy zmianę do porządku obrad przez dodanie tego punktu.
Radny Zbigniew Markowski dodał, że w ww. regulaminie jest zapis, że wniosek
przedkłada się w celu zaopiniowania komisjom Rady i Zarządowi Powiatu.
Przewodnicząca poddała projekt uchwały w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony
dla Powiatu Nowotomyskiego” dla pani Zofii Nitsche, pod głosowanie.
„za”- 17 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymujących się” – 1 głos.
Rada Powiatu Nowotomyskiego większością głosów podjęła Uchwałę Nr V/33/2015
w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Nowotomyskiego” dla pani Zofii
Nitsche.
Radna Renata Gruszka zwróciła uwagę, że na Komisji Zdrowia prosiła o
uzupełnienie uzasadnienia przedmiotowej uchwały, jednakże nie zostało to uzupełnione.
Starosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki poinformował, że zaprosił na dzisiejszą
sesję Wnioskodawcę-Dyrektora Tratwala, w celu uzupełnienia przedmiotowego uzasadnienia,
jednakże Dyrektor na sesję nie przybył.
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Wilkoszarski zwrócił uwagę, że zasługi pani
Zofii Nitsche są niepodważalne, a uzasadnienie w takiej formie jest satysfakcjonujące.
Ad.13.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania
Nowotomyskiego” dla pani Izabeli Kałek.
- punkt wykreślono z porządku obrad

tytułu

„Zasłużony

dla

Powiatu

Ad.14.
Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
Nowotomyskiego do określania poleceń wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady
Powiatu Nowotomyskiego.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i zapytała, czy do przedmiotowego
projektu uchwały są pytania? Pytań nie było.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wskazania
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Nowotomyskiego do określania poleceń wyjazdu
służbowego Przewodniczącemu Rady Powiatu Nowotomyskiego.
„za”- 18 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymujących się” – 0 głosów
Rada Powiatu Nowotomyskiego jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr V/34/2015 w
sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Nowotomyskiego do określania
poleceń wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady Powiatu Nowotomyskiego.
Ad.15.
Sprawozdania z działalności komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego w 2014 roku.
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Przewodnicząca Rady poinformowała, że sprawozdania z działalności
poszczególnych komisji Rady wszyscy otrzymali w materiałach sesyjnych, a następnie
odczytała uzupełnienie do sprawozdań, uwzgledniające posiedzenia wspólne komisji z dnia
10 i 16 grudnia 2014 roku.
Sprawozdanie z posiedzeń Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego kadencji 20142018 stanowi załącznik nr 14.
Ad. 16.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Przewodnicząca poinformowała, że interpelacji i zapytań nie było.
Ad.17.
Wolne głosy i wnioski.
Przewodnicząca zapytała, czy w tym punkcie ktoś chce zabrać głos?
O głos poprosił radny Edwin Pigla, który poinformował, że wyborca złożył na Jego
ręce, w obecności Wójta Gminy Kuślin i dwóch pracowników Gminy, ustną skargę na
Wicestarostę Nowotomyskiego. Osoba, która prosiła Wicestarostę o pomoc w załatwieniu
sprawy, została źle potraktowana. Wypadałoby powrócić do tego tematu i sprawę załatwić w
odpowiedni sposób. Jest to osoba chora, której ciężko jest walczyć w swojej sprawie. Radny
Edwin Pigla zadał również pytanie w imieniu swoich wyborców, czy prawdą jest, że Starosta
jest emerytem i pobiera zarówno wynagrodzenie jak i świadczenie emertalne? Poza tym,
radny Edwin Pigla zwrócił uwagę, że dzisiaj dziękujemy Panu Ćwiertni za trzy miesiące
pracy w Radzie Powiatu, a Staroście Andrzejowi Wilkońskiemu nikt nie podziękował za
osiem lat pracy na rzecz Powiatu. Osiem lat temu Starosta Andrzej Wilkoński podziękował
Staroście Joelowi Matuszkowi.
Przewodnicząca poinformowała, że przy składaniu skarg obowiązuje pewna
procedura i poprosiła o jej zachowanie.
Wicestarosta poinformował, że odpowie na tą skargę od razu ponieważ dobrze
pamięta tą sytuację. Wicestarosta odpowiedział, że nie podejmie się rozwiazywania
konfliktów międzysąsiedzkich, tym bardziej, że sprawa ta była już rozpoznawana przez Sąd.
Radny Edwin Pigla przypomniał, że temat dotyczył dróg powiatowych. Ten Pan nie
wspominał o sąsiedzkich sporach.
Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby w tej sytuacji Skarżący opisał dokładnie
co jest przedmiotem skargi i wtedy zarówno Zarząd jak i Rada odniesie się do skargi.
O głos poprosił radny Andrzej Wilkoński, który odniósł się do wypowiedzi radnego
Zbigniewa Markowskiego w związku z procedurą nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu
Nowotomyskiego”. Po pierwsze, radni na posiedzeniach Komisji otrzymali projekt uchwały, a
nie wniosek, który powinien być przedmiotem analizy poszczególnych komisji. Druga
sprawa, uzasadnienie nadania odznaczenia tej właśnie osobie jest niesatysfakcjonujące. W
tym miejscu, radny Andrzej Wilkoński zaapelował, aby nie nadużywać tego odznaczenia
ponieważ starci ono swoją wartość. Odnośnie podziękowań, o których wspomniał radny
Edwin Pigla, Pan Wilkoński poinformował, że nie oczekuje podziękowań i nie czuje się
urażony. Radny Andrzej Wilkoński zwrócił się jedynie z prośbą, aby pewne osoby w naszym
Powiecie nie budowały negatywnych opinii na Jego temat.
Wicestarosta poinformował, że został poruszony zarzutami, że podejmuje na
komisjach tematy, które są wyssane z palca, a dotyczą one rekrutacji do naszych szkół
ponadgimnazjalnych. Wicestarosta wyjaśnił, że na posiedzeniach komisji chciał
poinformować radnych, że jedna z naszych szkół dostała zakaz prowadzenia akcji
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informacyjnej na terenie gminy Zbąszyń. Informacja na dzień dzisiejszy jest taka, że
wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z gminy Nowy Tomyśl dostały zakaz agitacji na terenie
Zbąszynia. Problem pojawił się również na terenie gminy Opalenica. Niestety jest to prawdą i
na tą okoliczność, z rozmów z przedstawicielami niektórych szkół, została sporządzona
notatka służbowa. Jako radni, wszyscy powinniśmy podjąć niezbędne działania, aby
rozwiązać ten problem.
Radny Zbigniew Markowski zwrócił uwagę, że z wypowiedzi Wicestarosty można
wywnioskować, że Zarząd Powiatu nie widzi po swojej stronie żadnej winy, a to właśnie
decyzje Zarządu doprowadziły do sytuacji, którą mamy teraz. Decyzje Zarządu spowodowały
chaos i duże zamieszanie wśród młodzieży, która w tym roku ma podejmować decyzję co do
wyboru szkoły. W chwili obecnej konieczne są rozmowy z burmistrzami.
Starosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki wyraził swoje zdziwienie, skąd wzięły się
informacje dotyczące likwidacji szkoły w Zbąszyniu. Starosta poinformował, że jest po
rozmowie z Burmistrzem Zbąszynia, z którym zostały wyjaśnione pewne kwestie i
nieporozumienia. Starosta poinformował także, że spotkał się z Burmistrzem Nowego
Tomyśla, z którym również w sprawach szkolnictwa doszło do porozumienia.
Radny Andrzej Wilkoński zwrócił uwagę, że z wypowiedzi Wicestarosty wynika, że
radni powiatowi są przeciwko naszym szkołom powiatowym, a to jest nieprawdą.
Przewodnicząca zamknęła dyskusję.
Na koniec Przewodnicząca poinformowała, że wyjątkowo następna sesja odbędzie się
nie w ostatnią środę miesiąca, tylko w czwartek 26 marca. Przewodnicząca przypomniała
również, że 13 marca odbędzie się szkolenie dla radnych i poprosiła wszystkich radnych o
udział w szkoleniu. Przewodnicząca poprosiła również, aby każda z komisji podjęła kroki w
celu wyboru wiceprzewodniczącego poszczególnych komisji.
Radna Renata Gruszka zwróciła uwagę, że wiceprzewodniczących będzie można
wybierać dopiero wtedy, kiedy dzisiaj podjęta uchwała wejdzie w życie, a musi ona jeszcze
zostać opublikowana w dzienniku urzędowym.
Ad.18.
Zamknięcie V sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady V sesji Rady
Powiaty Nowotomyskiego o godzinie 15:10.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Nowotomyskiego
/-/ Maria Galas

Protokolant: Ewa Bąbelek
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