Protokół Nr XX/11
z sesji Rady Powiatu w Lubinie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
I. Otwarcie sesji.
Otwarcia sesji o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lubinie
dokonał Przewodniczący Rady Powiatu Pan Adam Myrda.
Przewodniczący stwierdził, że na stan 23 radnych aktualnie w sesji uczestniczy 21 radnych,
co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne
uchwały (załącznik nr 1 - lista obecności).
Przypomniał o obowiązujących stałych ustaleniach organizacyjnych tj.:
- liczenia głosów przez Wiceprzewodniczących Rady Krystiana Kosztyłę, i M. ŻyczkowskąCzesak.
- sporządzenia protokołu z sesji w ciągu 14 dni i wyłożenia do wglądu w Biurze Zarządu
Powiatu,
- wyłączenia przez radnych telefonów komórkowych podczas trwania obrad.
Sesję protokołowała: A. Bekieszczuk.
Przewodniczący udzielił głosu Prezesowi LZS S. Samcowi.
Prezes LZS S. Samiec poinformował, że Powiat Lubiński zajął II miejsce w XII Igrzyskach
Powiatów Dolnego Śląska, a następnie wręczył puchar.
Doszedł radny J. Szafraniec.
II. Przyjęcie porządku obrad.
Starosta w oparciu § 17 ust. 2 Statutu Powiatu Lubińskiego zawnioskował o wycofanie
z porządku obrad sesji Rady Powiatu w Lubinie projektów uchwał Rady Powiatu w Lubinie
w sprawie:
1. Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego,
2. Uchwalenia budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2012,
Następnie Wicestarosta K. Maj zawnioskował o wprowadzenie dodatkowego punktu jako
punkt 14 porządku obrad o treści: „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za
korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubinie”.
Starosta uzasadniając wycofanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2030 oraz uchwalenia budżetu Powiatu
Lubińskiego poinformował, że projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2012 – 2030 uzyskał negatywną opinię RIO, co uniemożliwia uchwalenie budżetu
Powiatu Lubińskiego na 2012 rok. Podstawową przyczyną jest przekroczenie indywidualnego
wskaźnika zadłużenia w WPF, na co składają się ogromne zobowiązania finansowe w postaci
kredytów zaciągniętych w poprzednich latach.
Wicestarosta K. Maj poinformował, że wprowadzenie dodatkowego punktu w sprawie
ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym w Lubinie pozwoli na uruchomienie działalności schroniska od 1 stycznia
2012 roku.
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Radny T. Maćkała wyraził chęć zapoznania się z opiniami RIO wydanymi do projektu
budżetu Powiatu Lubińskiego na 2012 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego.
Następnie stwierdził, że Rada nie może procedować nad projektem uchwały w sprawie zmian
budżetu Powiatu Lubińskiego na 2011 r. ponieważ Komisja Budżetowa nie wydała opinii
do ww. projektu.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że wiceprzewodniczący komisji zgodnie ze Statutem Powiatu
Lubińskiego zastępujący przewodniczącego komisji ma uprawnienia przewodniczącego i jego
głos należy tratować jako głos przewodniczącego.
Radny T. Maćkał nie zgodził się z interpretacją Przewodniczącego Rady.
Radca Prawny I. Kulczyński nie zgodził się z wypowiedzią radnego Maćkały. Wyjaśnił, że
zgodnie ze § 47 pkt. 3 Statutu Powiatu Lubińskiego wiceprzewodniczący ma wszelkie
kompetencje przewodniczącego komisji.
Zdaniem radnego R. Kabata obowiązki przewodniczącego to nie prawo głosu.
Radny T. Maćkała nie zgodził się z interpretacją Radcy Prawnego.
Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejno zgłoszone propozycje zmian.
1) wykreślenie z porządku obrad: punktu 10 o treści: „Podjęcie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego,
W głosowaniu wniosek przeszedł 15 głosami za, przy 7 głosach wstrzymujących się.
2) wykreślenie z porządku obrad: punktu 11 o treści:
uchwalenia budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2012,

„Podjęcie uchwały w sprawie

W głosowaniu wniosek przeszedł 16 głosami za, przy 6 głosach wstrzymujących się.
3) wprowadzenie dodatkowego punktu jako punkt 14 porządku obrad o treści: „Podjęcie
uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych
w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubinie” i zmianę kolejności pozostałych
punktów porządku obrad.
W głosowaniu wniosek przeszedł 20 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się.
Przewodniczący odczytał obowiązujący porządek obrad.
Porządek obrad:
1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu: Nr XIX/2011 z dnia 28 listopada 2011 r.
3. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu.
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5. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lubińskiego za lata
2009-2010.
Podjęcie uchwały w sprawie:
6. zmieniająca uchwałę w sprawie dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe
na wydzielonym rachunku - inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu – projekt nr
147/11.
7. zmiany budżetu Powiatu Lubińskiego na 2011 r. - inicjatywa uchwałodawcza Zarządu
Powiatu – projekt nr 148/11.
8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2011-2030 inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu – projekt nr 149/11.
9. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej - inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatuprojekt nr 150/11.
10. wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Lubin
udziału w nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubińskiego położonej
w Lubinie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej nr 6a – inicjatywa uchwałodawcza
Zarządu Powiatu – projekt nr 153/11.
11. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie
Powiatu Lubińskiego - inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu- projekt nr 154/11.
12. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Lubinie na rok 2012inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady - projekt nr 155/11.
13. przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lubinie na 2012 rok - inicjatywa
uchwałodawcza Przewodniczącego Rady- projekt nr 156/11.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Wnioski i oświadczenia radnych.
Porządek obrad przyjęto: 14 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 7 głosach
wstrzymujących się.
III. Przyjęcie protokołu Nr XIX/2011 z dnia 28 listopada 2011 r.
Protokół Nr XIX/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. przyjęto: 22 głosami za.
IV. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.
Starosta przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał, które stanowi (załącznik nr 2) do
protokołu.
Radny T. Maćkała zapytał na jakim etapie jest zbycie udziałów szpitala?
Starosta wyjaśnił, że negocjacje trwają nadal. Jedna z zainteresowanych firm wystąpiła
o przedłużenie terminu negocjacji. Ostateczną decyzję o przedłużeniu terminu przedłużenia
negocjacji podejmie Zarząd w dniu jutrzejszym.
V. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu.
Starosta przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu, które stanowi (załącznik
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nr 3) do protokołu.
VI. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lubińskiego
za lata 2009-2010.
Radni zapoznali się z Raportem z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Lubińskiego za lata 2009-2010 nie wnosząc do niego uwag. ( załącznik nr 4).
VII. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dochodów gromadzonych przez
jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku - inicjatywa uchwałodawcza Zarządu
Powiatu – projekt nr 147/11.
Wnioskodawcą projektu uchwały jest Zarząd Powiatu.
Przewodniczący poinformował, że zmiana uchwały Nr LV/358/2010 Rady Powiatu
w Lubinie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie dochodów gromadzonych przez jednostki
budżetowe na wydzielonym rachunku wynika z przekazania przez Powiat Lubiński, Gminie
Miejskiej Lubin realizacji zadania publicznego w zakresie oświaty polegającej na
prowadzeniu szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz likwidacji z dniem
31.08.2011 r. Zespołu Szkół w Chróstniku i Powiatowego Centrum Edukacji Lubinie.
Projekt został skierowany do Komisji Budżetowej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Turystyki. Obie komisje wydały pozytywną opinię.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący odczytał uchwałę Rady Powiatu
oraz poddał ją pod głosowanie.
Rada Powiatu w obecności 19 radnych przebywających na sali – 19 głosami za, podjęła
uchwałę Nr XX/147/2011 zmieniającą uchwałę w sprawie dochodów gromadzonych przez
jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku, (załącznik nr 5).
VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lubińskiego na 2011 r.,
Wnioskodawcą projektu uchwały jest Zarząd Powiatu.
Przewodniczący Rady poinformował, że przedłożone zmiany budżetu dotyczą:
1. zwiększenia dochodów budżetowych ogółem o kwotę 2 365 428 zł,
2. zmniejszenia wydatków budżetowych ogółem o kwotę 3 534 572 zł.
3. zmniejszenia planowanego deficytu budżetu powiatu z kwoty 10 719 609 zł do kwoty
4 819 609 zł, tj. o kwotę 5 900 000 zł.
4. zmniejszeniu przychodów o kwotę 3 900 000 zł,
5. zwiększeniu rozchodów o kwotę 2 000 000 zł.
Projekt został skierowany do Komisji Budżetowej; Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Turystyki; Komisji Ochrony Środowiska; Komisji Rozwoju, Infrastruktury oraz Porządku
Publicznego; Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. Wszystkie komisje wydały pozytywną
opinię.
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Otwarcie dyskusji.
Zdaniem radnego T. Maćkały Komisja Budżetowa nie wydała opinii do ww. projektu
uchwały.
Wyraził rozczarowanie, że w projekcie budżetu Powiatu Lubińskiego na 2012 rok nie
zabezpieczono środków na zadania inwestycyjne pn.:
- przebudowa drogi 1237 D Miłosna- Karczewiska,
- przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1227 D w m. Bukowna,
- utworzenie Centrum Obsługi Interesantów.
Odstąpienie Zarządu od realizacji zadania pn.: utworzenie Centrum Obsługi Interesantów
uważa za porażkę Zarządu?
Radny R. Kabat w uzupełnieniu pytania radnego T. Maćkały dotyczącego utworzenia
Centrum Obsługi Interesantów zapytał czy prowadzono prace projektowe i stworzono
dokumentacje dotyczącą zadania pn. utworzenie Centrum Obsługi Interesantów? oraz czy
ww. zadanie zostanie ujęte w kolejnym projekcie budżetu Powiatu Lubińskiego na 2013 r.?
Starosta wyjaśnił radnemu R. Kabatowi, że odpowiedź na jego zapytanie zostanie udzielona
na piśmie.
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął ją i odczytał
uchwałę Rady Powiatu oraz poddał ją pod głosowanie.
Rada Powiatu w obecności 22 radnych przebywających na sali – 12 głosami za, przy 6
głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XX/148/2011
w sprawie zmian budżetu Powiatu Lubińskiego na 2011 rok (załącznik nr 6).
Radny B. Lagner opuścił salę obrad.
IX. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Lubińskiego na lata 2011 – 2030;
Wnioskodawcą projektu uchwały jest Zarząd Powiatu.
Przewodniczący Rady poinformował, że zmiany WPF zostały podyktowane podjętymi
w 2011 r. uchwałami w sprawie zmian budżetu Powiatu Lubińskiego na 2011 r.
Projekt został skierowany do Komisji Budżetowej; Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Turystyki; Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa;
Komisji Rozwoju, Infrastruktury oraz Porządku Publicznego; Komisji Zdrowia i Pomocy
Społecznej. Wszystkie komisje wydały pozytywną opinię.
Radny R. Kabat zapytał na ile projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany WPF na lata
2011-2030 uwzględnia założenia, które zostały przypisane odpowiednim odcinku czasowym
w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia WFP na lata 2012 – 2030?
Odnosząc do wypowiedzi Starosty dotyczącej wycofania z porządku obrad Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego oraz uchwalenia budżetu Powiatu Lubińskiego
na rok 2012 stwierdził, że nie do końca zgadza się z prawdą ponieważ wykonanie dochodów
w uchwale w sprawie zmian budżetu Powiatu Lubińskiego podjętej na dzisiejszej sesji
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jest niskie, a wzrost obciążeń finansowych w stosunku do planowanych jest większy
o 4 000 000 zł.
Starosta nie zgodził się z wypowiedzią radnego R. Kabata poinformował, że najważniejszą
i podstawową przyczyną wycofania punktów jest negatywna opinia Regionalnej Izby
Obrachunkowej podyktowana przekroczeniem indywidualnego wskaźnika zadłużenia
wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych na który złożyły się zobowiązania
zaciągnięte w latach ubiegłych. Dodał, że obecny Zarząd nie zaciągał żadnych zobowiązań.
Zaznaczył, że wykonanie dochodów z PIT i CIT było większe o prawie 5 000 000 zł niż
założono w planie.
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął ją i odczytał
uchwałę Rady Powiatu oraz poddał ją pod głosowanie.
Rada Powiatu w obecności 21 radnych przebywających na sali – 13 głosami za, przy 5
głosach przeciwnych i 3 wstrzymującym się podjęła uchwałę Nr XX/ 149 /2011 w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubińskiego na lata 2011- 2030,
(załącznik nr 7).
X. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej - inicjatywa
uchwałodawcza Zarządu Powiatu- projekt nr 150/11.
Wnioskodawcą projektu uchwały jest Zarząd Powiatu.
Przewodniczący Rady poinformował, że podjęcie niniejszej uchwały podyktowane jest
koniecznością zaciągnięcia przez powiat pożyczki długoterminowej na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów.
Projekt został skierowany do Komisji Budżetowej, która wydała pozytywną opinię.
Otwarcie dyskusji.
Radny R. Kabat zapytał czy wyrażenie zgody przez Radę na zaciągnięcie pożyczki
długoterminowej spowoduje wyłonienie banku do jej udzielenia.
Starosta wyjaśnił, że pożyczka zostaje zaciągnięta dla zrównoważenia budżetu.
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął ją i odczytał
uchwałę Rady Powiatu oraz poddał ją pod głosowanie.
Rada Powiatu w obecności 21 radnych przebywających na sali – 13 głosami za, przy 4
głosach przeciwnych i 4 wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XX/ 150 /2011 w sprawie
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej - inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu,
(załącznik nr 8).
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XI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na
rzecz Gminy Miejskiej Lubin udziału w nieruchomości stanowiącej własność
Powiatu Lubińskiego położonej w Lubinie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej nr
6a – inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu – projekt nr 153/11
Wnioskodawcą projektu uchwały jest Zarząd Powiatu.
Przewodniczący poinformował, że związku z przystąpieniem przez Powiat Lubiński
do powierzenia do prowadzenia Gminie Miejskiej Lubin powiatowej jednostki
organizacyjnej- placówki oświatowo- wychowawczej – Młodzieżowego Domu Kultury
w Lubinie uzasadnionym jest przekazanie Gminie Miejskiej Lubin w drodze darowizny
mienia, będącego w posiadaniu wskazanej placówki.
Projekt został skierowany do Komisji Rozwoju, Infrastruktury oraz Porządku Publicznego
i Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Obie komisje wydały pozytywną opinię.
Otwarcie dyskusji.
Radny T. Maćkała stwierdził, że podjęcie w/w uchwały Rady Powiatu w Lubinie to kolejny
przykład działania na szkodę samorządu powiatowego, a także wyzbycie się majątku powiatu
w sposób trwały, co wpłynie znacznie na zdolność kredytową powiatu wymaganą przy
zaciągnięciu kredytu.
Radna M. Drygas- Majka zwróciła uwagę, że szacunkowa wycenia w/w nieruchomości
została wyceniona na dzień 1 lipca 2011 r. na kwotę 5 000 000 zł. Większość środków z tej
kwoty została poniesiona na remont budynku. Środki te zostały zaciągnięte w formie kredytu,
aby móc wyremontować placówki oświatowe, które teraz zostały przekazane do Gminy
Miejskiej Lubin. Następnie zarzuciła Zarządowi niegospodarność majątkiem powiatu.
Poparła wypowiedź radego T. Maćkały dotyczącą zdolności kredytowych powiatu.
Stwierdziła, że nie ma potrzeby wyzbywania się majątku powiatu za darmo.
Radny R. Kabat zapytał kto będzie zarządcą budynku położonego w Lubinie przy ulicy
Komisji Edukacji Narodowej nr 6a skoro organem prowadzącym dla Młodzieżowego Domu
Kultury w Lubinie jest Gmina Miejska Lubina, a dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
w Lubinie Powiat Lubiński?
Starosta wyjaśnił, że zarządcą budynku przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie
będzie Gmina Miejska Lubin.
W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął ją i odczytał
uchwałę Rady Powiatu oraz poddał ją pod głosowanie.
Rada Powiatu w obecności 21 radnych przebywających na sali – 12 głosami za, przy 5
głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr XX/151 /2011
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Lubin
udziału w nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubińskiego położonej w Lubinie
przy ul. Komisji Edukacji Narodowej nr 6a, (załącznik nr 9).
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XII. Podjęcie uchwały
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Lubińskiego - inicjatywa
uchwałodawcza Zarządu Powiatu- projekt nr 154/11.
Wnioskodawcą projektu uchwały jest Zarząd Powiatu.
Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września
2011 r. Prawo farmaceutyczne rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym
terenie określa w drodze uchwały, rada powiatu.
Projekt został skierowany do Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, która wydała pozytywną
opinię.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący odczytał uchwałę Rady Powiatu
oraz poddał ją pod głosowanie.
Rada Powiatu w obecności 21 radnych przebywających na sali – 21 głosami za, podjęła
uchwałę Nr XX/ 152 /2011 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Lubińskiego, (załącznik nr 10).
XIII. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady
Powiatu w Lubinie na rok 2012- inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady projekt nr 155/11.
Wnioskodawcą projekt uchwały jest Przewodniczący Rady.
Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z § 45 ust. 2 Statutu Powiatu Lubińskiego,
Komisja działa zgodnie z planem zatwierdzonym przez Radę.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący odczytał uchwałę Rady Powiatu
oraz poddał ją pod głosowanie.
Rada Powiatu w obecności 21 radnych przebywających na sali – 21 głosami za, podjęła
uchwałę Nr XX/ 153 /2011 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady
Powiatu w Lubinie na rok 2012, (załącznik nr 11).
XIV. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lubinie na
2012 rok - inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady- projekt nr 156/11.
Wnioskodawcą projekt uchwały jest Przewodniczący Rady.
Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Lubińskiego,
Rada Powiatu działa zgodnie z uchwalonym planem pracy.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący odczytał uchwałę Rady Powiatu
oraz poddał ją pod głosowanie.
Rada Powiatu w obecności 21 radnych przebywających na sali – 21 głosami za, podjęła
uchwałę Nr / 154 /2011 w sprawie, (załącznik nr 12 ).
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XV. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc
noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubinie.
Wnioskodawcą projektu uchwały jest Zarząd Powiatu.
Projekt został skierowany do Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, która wydała
pozytywną opinię.
W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący odczytał uchwałę Rady Powiatu
oraz poddał ją pod głosowanie.
Rada Powiatu w obecności 20 radnych przebywających na sali – 20 głosami za, podjęła
uchwałę Nr / 155 /2011 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc
noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lubinie, (załącznik nr 13 ).

XVI. Interpelacje i zapytania radnych.
Radna M. Drygas – Majka zasugerowała, aby obecną nazwę Komisji Rozwoju, Infrastruktury
i Porządku Publicznego zmienić na „ Komisja Informacji o Bezpieczeństwie i Porządku
Publicznego”, ponieważ na posiedzeniach tej komisji dawno przestano mówić o rozwoju.
Kontynuowane są zadania inwestycyjne rozpoczęte przez poprzedni Zarząd i poza miastem
Lubin nie możemy mówić o jakichkolwiek inwestycjach.
Następnie zapytała kiedy zostanie uruchomiana strona portalu Powiatu Lubińskiego?
Radny R. Kabat w odpowiedzi na zapytanie radnej M. Dyrgas-Majki odczytał odpowiedź
Zarządu Powiatu skierowaną na jego ręce jako odpowiedź na interpelację dotyczącą portalu
Powiatu Lubińskiego.
Zapytał również pod jakim adresem może znaleźć informacje o działającym portalu
oświatowym, który powstał w ramach programu PLESZO oraz odnośnik do platformy
edukacyjnej.
Radny T. Maćkała zwrócił uwagę, że tabele zawarte w projekcie budżetu Powiatu
Lubińskiego na 2012 rok są mało czytelne ze względu na wielkość druku.
Radny Maćkała zawnioskował o odpowiedź na interpelację dotyczącą zasiadania członków
Zarządu i Sekretarza w radach nadzorczych spółek prawa handlowego.
XVII. Wnioski i oświadczenia radnych.
Radny L. Marchewka poinformował, że oczekuje odpowiedzi na wniosek Komisji Zdrowia i
Pomocy Społecznej Rady Powiatu dotyczący analizy stanu zatrudnienia w Starostwie i jego
jednostkach organizacyjnych oraz wynagrodzeń w porównaniu roku 2010 do 2011.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady o godzinie 1515 przy
obecności 20 radnych zamknął obrady XX sesji Rady Powiatu w Lubinie.
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Protokołowała:
A. Bekieszczuk
Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

lista obecności
sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu
sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu
raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Lubińskiego za lata 2009-2010.
uchwała Nr XX /147 /2011
uchwała Nr XX /148 /2011
uchwała Nr XX /149 /2011
uchwała Nr XX /150 /2011
uchwała Nr XX /151 /2011
uchwała Nr XX /152 /2011
uchwała Nr XX /153 /2011
uchwała Nr XX /154 /2011
uchwała Nr XX /155 /2011
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