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W jakim stanie obecne władze zastały Powiat Trzebnicki
na początku swojej kadencji w grudniu 2014 roku?

Z

chwilą objęcia władzy przez nowy
Zarząd Powiatu Trzebnickiego w II
połowie grudnia 2014 roku okazało
się, że najbardziej dramatyczna sytuacja
pozostawiona została przez poprzedniego
starostę Roberta Adacha w powiatowym
Szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Rok 2014 zamknął się dla szpitala
powiatowego stratą w wysokości 28 225
141 złotych, z czego wartość zobowiązań
wymagalnych (czyli takich, których termin płatności już upłynął) wynosiła aż 7
164 219 złotych. Trzebnicki szpital w dużym stopniu pogrążały straty szpitala z lat
2012-2014 w kwocie 7 344 000 złotych,
które zgodnie z prawem powinny pokryć
ówczesne władze Powiatu Trzebnickiego. Od 2012 roku istnieje ustawowy obowiązek pokrywania wygenerowanej straty szpitali przez organy prowadzące szpitale- w naszym przypadku przez Starostwo Powiatowe w Trzebnicy. Poprzedni
Zarząd Powiatu Trzebnickiego kierowany przez starostę Roberta Adacha w latach w których rządził Powiatem Trzebnickim czyli do grudnia 2014 roku nie
pokrywał straty fatalnie zarządzanego
szpitala powiatowego. Niemały wpływ
na tak złą sytuację szpitala miał fakt, że
poprzednie władze Powiatu Trzebnickiego pozwalały na zaciąganie przez szpital

pożyczek i kredytów w instytucjach parabankowych, po których trzebnicki szpital
wpadł w spiralę zadłużenia. Katastrofalna
sytuacja finansowa trzebnickiego szpitala
zagrażała jego zamknięciem.

Niewiele lepiej wyglądała ogólna sytuacja
finansowa Powiatu Trzebnickiego. Zadłużenie Powiatu Trzebnickiego, z którym zostawił nowy zarząd poprzedni starosta Robert Adach wynosiło około 28 500 000 złotych. Co więcej poprzedni starosta Robert
Adach utworzył program “Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych”
ramach którego remontował drogi powiatowe. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby kosztami tego programu w wysokości niespełna 5 000 000 złotych nie obciążył kolejnych
władz Powiatu Trzebnickiego, które musiały spłacać zadłużenie zaciągnięte przez poprzedniego starostę Roberta Adacha w latach 2015, 2016 i 2017. Po wyborach samorządowych w 2014 roku okazało się również,
że poprzednie władze powiatu nie zabezpieczyły w budżecie Powiatu Trzebnickiego całości środków na wynagrodzenia dla pracowników szkół powiatowych. Pilną sprawą okazało się wówczas poszukiwanie dodatkowych
środków, które mogłyby być przeznaczone na
pensje dla pracowników szkół powiatowych.
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W jakiej kondycji zostawiamy Powiat Trzebnicki
z końcem 2018 roku.
kk Zarząd Powiatu Trzebnickiego w składzie: Waldemar Wysocki - Starosta, Jerzy Trela - Wicestarosta,
członkowie zarządu Sławomir Błażewski i Daniel Buczak podczas przejmowania nowej siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy.

O

ddajemy w Państwa ręce Informator Powiatu Trzebnickiego. Pomysł jego wydania
zrodził się z potrzeby podsumowania dokonań mijającej kadencji Powiatu Trzebnickiego i rzetelnego rozliczenia się przed mieszkańcami naszego powiatu z tego,
co obecne władze Powiatu Trzebnickiego wykonały. Tak więc w niniejszym wydawnictwie
znajdą Państwo informacje na temat tego, w jakim stanie obecne władze zastały Powiat
Trzebnicki i podległe mu jednostki organizacyjne w drugiej połowie grudnia 2014 roku po
swoich poprzednikach oraz w jakim stanie zostawiają Powiat Trzebnicki jej obecne władze.
W gazetce tej znajdują się również informacje na temat zastanej i obecnej kondycji powiatowego Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, inwestycji w drogi powiatowe w myśl
zasady zrównoważonego rozwoju wszystkich gmin Powiatu Trzebnickiego, inwestycji w infrastrukturę szkół powiatowych, inwestycji wykonanych we współpracy z gminami naszego
Powiatu oraz zamierzeń inwestycyjnych na najbliższe lata.

Wydawnictwo to będzie również dobrą okazją do zweryfikowania rozpowszechnianych
przez konkurentów politycznych informacji na temat rzekomej dyskryminacji przez obecne władze Powiatu Trzebnickiego niektórych gmin w kwestii lokalizacji inwestycji ze środków Powiatu Trzebnickiego. Dyskryminacja taka nie mogłaby mieć miejsca już chociażby z takiego powodu, że w Radzie Powiatu Trzebnickiego mijającej kadencji ukształtowała się taka
większość radnych, w której reprezentowani byli radni ze wszystkich gmin Powiatu Trzebnickiego. A jak wiemy wszelkie plany inwestycyjne Powiatu określane i zatwierdzane są na sesjach Rady Powiatu Trzebnickiego przez większość radnych. Tak więc wszystkie inwestycje
zrealizowane przez Powiat Trzebnicki w mijającej kadencji zostały zatwierdzone przez funkcjonująca w Radzie Powiatu Trzebnickiego większość radnych, do której należeli również radni z Platformy Obywatelskiej, czy ugrupowania Razem w Powiecie. Teraz jednak ci sami radni, którzy wchodzili w skład decydującej większości w Radzie Powiatu Trzebnickiego, którzy
współdecydowali o sposobie rozdysponowywania pieniędzy na powiatowe inwestycje próbują dowodzić, że podział ten był niesprawiedliwy. To prawda, że Powiat Trzebnicki mógł więcej
pieniędzy przeznaczyć na remonty zniszczonych dróg powiatowych. Nie możemy jednak zapomnieć, że poprzednie władze Powiatu Trzebnickiego zostawiły powiat z balastem niespełna

5 000 000 złotych za już wykonane a nie rozliczone inwestycje drogowe oraz ze szpitalem powiatowym, w którym od 2012 roku poprzednie władze nie pokrywały wygenerowanych przez
szpital strat, stawiając tym samym trzebnicki szpital im. św. Jadwigi Śląskiej na skraju bankructwa. Aby wdrożyć plan naprawczy szpitala i uratować go przed nieuniknionym zamknięciem
za kadencji obecnych władz Powiat Trzebnicki pokrył straty finansowe szpitala na kwotę niespełna 11 000 000 złotych. Dzięki temu trzebnicki szpital wyszedł z zapaści finansowej a mieszkańcy naszego powiatu nie muszą jeździć po niezbędną pomoc medyczną do Oleśnicy, Milicza czy Wrocławia. Gdyby nie konieczność ratowania zaniedbanego przez poprzednie władze
szpitala powiatowego i nie konieczność zapłacenia w obecnej kadencji prawie 5 000 000 złotych za wykonane już przez poprzedni zarząd inwestycje drogowe, Powiat Trzebnicki miałby
do dyspozycji na remonty powiatowe dodatkowe 16 000 000 złotych. Gdybyśmy mogli środki
te ulokować w remonty dróg powiatowych, uważamy że nikt nie mówiłby dzisiaj o złym stanie dróg powiatowych.

O

becny Zarząd Powiatu Trzebnickiego w składzie Waldemar Wysocki- Starosta, Jerzy Trela- Wicestarosta, członkowie zarzadu Sławomir Błażewski i Daniel Buczak przez 4 lata swojej
kadencji zrealizował cztery budżety, w których ponad 50 000 000 złotych przeznaczone zostało na wydatki majątkowe, t.j. o 15
384 575 zł. więcej na wydatki inwestycyjne w porównaniu do poprzedniej kadencji Pana Adacha z lat 2010-2014. Co więcej
obecny zarząd powiatu pozyskał zewnętrze
środki finansowe w kwocie prawie 17 milionów złotych. Poprzedni zarząd w kadencji 2010-2014 pozyskał dofinansowania na
kwotę niewiele ponad 8 milionów złotych,
czyli obecny zarząd w tym samym czasie
4 lat kadencji pozyskał o 9 000 000 złotych więcej środków zewnętrznych od poprzedniego zarządu. Warto również przypomnieć, że obecny zarząd zastał kasę powiatu obciążoną zobowiązaniami poprzedniego zarządu starosty Roberta Adacha.
Stało się tak ponieważ inwestycje Pana Roberta Adacha były wykonane do 2014 roku,
natomiast płatność za nie została przeniesiona na obecny zarząd powiatu. Tym samym obecny Zarząd Powiatu musiał zapłacić prawie 5 000 000 złotych zobowiązań, z którymi zostawił powiat poprzedni
starosta Robert Adach. Jak już napisaliśmy
powyżej w obecnej kadencji Powiat Trzebnicki przeznaczył ponad 50 milionów na
wydatki majątkowe- inwestycje. Mimo tak
dużych wydatków inwestycyjnych obecnemu zarządowi udało się zmniejszyć zadłużenie powiatu z 28,5 miliona złotych z któ-

rymi zostawił powiat poprzedni starosta
Adach do niespełna 24,9 miliona złotych,
tj. zadłużenie powiatu zostało zmniejszone o 3,6 miliona złotych. Co więcej w wyniku rzetelnej analizy sprzedaży gruntów

kk Zgoda buduje!

przez poprzedni zarząd powiatu pod budowę drogi S5 i błędnego kwalifikowania podatku VAT przez poprzedni zarząd, obecny
zarząd powiatu podjął decyzję o dokonaniu korekty faktur i wystąpienia do Urzędu

Skarbowego o dokonanie zwrotu podatku.
W ten sposób obecny zarząd odzyskał na
rzecz Powiatu Trzebnickiego 2 000 000
złotych.

Na zdjęciu: Wicestarosta Jerzy Trela, Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, Starosta Waldemar Wysocki
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Czy sprawiedliwie dzielono środki powiatowe na
inwestycje drogowe w latach 2007-2014 oraz 2014-2017?
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Gmina Oborniki Śl.

Gmina Żmigród
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195 zł
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GMINA WISZNIA MAŁA
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SSW związku
z powyższym
dementujemy
rozsiewane przez
politycznych
konkurentów plotki
jakoby najwięcej
pieniędzy
na drogi powiatowe wydawane było
w Gminie Trzebnica.

Wydatki na drogi powiatowe (drogi + chodniki)
wGmina
poprzednich
dwóchGmina
kadencjach
2006-2014Gmina
(8 lat):
Trzebnica
Oborniki Śl.
Żmigród
Gmina Zawonia

Gmina Oborniki Śl.

260 zł

ZŁ

zaludnione gminy naszego powiatu wpłacają więcej podatków do wspólnej kasy powiatowej. W związku z tym naturalnym jest, że
społeczność gminy która jest bardziej liczna, ma prawo oczekiwać, że pieniądze, które
wpłaca do wspólnego powiatowego budżetu
będą wydane na jej terenie proporcjonalnie
do jej wkładu w powiatowy budżet. W związku z tym przyjęliśmy sprawiedliwą w naszym
odczuciu zasadę, że wydatki na drogi i chodniki powiatowe porównamy w przeliczeniu na 1 mieszkańca każdej z gmin Powiatu Trzebnickiego. Jako dane wyjściowe dotyczące liczby mieszkańców poszczególnych
gmin Powiatu Trzebnickiego, które przyjęliśmy dla naszych obliczeń posłużyły nam
dane Głównego Urzędu Statystycznego na
dzień 30.06.2016 roku.

80

kiego stanu rzeczy jest fakt, że rok budżetowy 2018 jeszcze się nie skończył, wiele inwestycji powiatowych jest jeszcze w trakcie realizacji. Za inwestycje te nie wpłynęły jeszcze wszystkie faktury, dlatego nie można go
obecnie rozliczyć i ująć rzetelne dane w statystyce. Przedmiotem analizy jest więc porównanie 8 lat rządów Starosty Roberta Adacha
(2006-2014) i 3 lata rządów obecnego Zarządu Powiatu (lata 2015, 2016 i 2017). Jak
jednak wiemy poszczególne gminy Powiatu
Trzebnickiego różnią się wielkością i liczbą
mieszkańców. Aby zobiektywizować wyniki
naszego porównania postanowiliśmy zatem
przeliczyć wydatki Powiatu Trzebnickiego na
drogi powiatowe w poszczególnych gminach
w przeliczeniu na liczbę mieszkańców tych
gmin. Nie jest bowiem tajemnicą, że bardziej

Gmina Trzebnica

(rok 2018 nie jest uwzględniony ze względu na to, że wiele inwestycji
jestZawonia
w trakcie realizacji
i nie są
one jeszcze
zapłacone i rozliczone).
Gmina
Gmina Wisznia
Mała
Gmina Prusice
Gmina Prusice

ZŁ

C

zęsto spotykamy się z zarzutami formułowanymi przez niektórych radnych powiatowych, że obecny Zarząd
Powiatu Trzebnickiego niesprawiedliwie
dzielił powiatowy tort, jakim są środki budżetowe na inwestycje drogowe w poszczególnych gminach naszego powiatu. Głosy
te dochodzą głównie z północnej części naszego powiatu i są rozpowszechniane przez
nieprzychylną obecnej władzy opozycję polityczną. W związku z tym postanowiliśmy
sprawdzić jak wydatkowane środki budżetowe Powiatu Trzebnickiego przez poprzedniego starostę Roberta Adacha w latach 20062014 oraz obecny Zarząd Powiatu Trzebnickiego w latach 2014-2017. W zamieszczonej poniżej statystyce nie mogliśmy niestety
uwzględnić jeszcze roku 2018. Powodem ta-
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Kadencja obecnego Zarządu Powiatu 2015-2017 (3 lata)

21
3

4

PRUSICE

Wnioski z obecnej kadencji, lata 2015-2017:
1. W przeliczeniu na 1 mieszkańca Powiat Trzebnicki w latach 2015-2017 (3 lata) inwestował najwięcej w gminy Zawonia (240 zł), Trzebnica (213 zł)
i Żmigród (209 zł).
 Do wydatków Powiatu Trzebnickiego na drogi powiatowe w Gminie Prusice należy doliczyć kwotę 1 500 000 zł, które od powiatu na rzecz Gminy Prusice zasądził sąd z tytułu drogi powiatowej Prusice - Kaszyce Wielkie. Po dodaniu tej kwoty inwestycja w przeliczeniu na jednego
mieszkańca w Gminie Prusice wyniesie 252zł.
 Kwota po uwzględnieniu rozpoczętej budowy drogi Rościsławice- Wielka Lipa oraz planowanych do zakończenia w 2018 roku: ulicy Parkowej w Wilczynie,
dróg powiatowych w Lubnowie i Piekarach.

Gmina Prusice

1 600 zł

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ POWIATU TRZEBNICKIEGO

1 200 zł

Wydatki na drogi powiatowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca poszczególnych gmin w ciągu ostatnich 11 lat
(uwzględnia 8 lat rządów Starosty Roberta Adacha
oraz 3 lata rządów
obecnego
Powiatu)
Gmina Trzebnica
Gmina Oborniki
Śl. Zarządu
Gmina
Żmigród
Gmina Zawonia

Gmina Prusice

1 800 zł

800 zł

GMINA TRZEBNICA
GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE
400 zł

1 350 zł

GMINA WISZNIA MAŁA

1. W ciągu swoich dwóch kadencji (8 lat) poprzedni starosta Robert Adach w przeliczeniu na 1 mieszkańca najwięcej wydał na drogi powiatowe w Gminie Wisznia Mała (1 547 zł) i Prusice (1 062 zł) a najmniej w Gminie Zawonia (491 zł) i Trzebnica (490 zł).
2. Dysproporcja wydatków na drogi powiatowe w poszczególnych gminach Powiatu Trzebnickiego za czasów starosty Roberta Adacha jest
drastyczna: statystycznie w przeliczeniu na 1 mieszkańca w ciągu dwóch kadencji Starosta Adach na drogi powiatowe w Gminie Wisznia Mała
wydał ponad trzykrotnie więcej niż na drogi powiatowe w gminach Trzebnica i Zawonia.
W przypadku porównania do Gminy Prusice proporcja ta przedstawia się następująco: statystycznie w przeliczeniu na 1 mieszkańca w ciągu dwóch
kadencji Starosta Adach na drogi powiatowe w Gminie Prusice wydał ponad dwukrotnie więcej niż na drogi powiatowe w Gminach Trzebnica i Zawonia.

0 zł

OBORNIKI ŚL.

WISZNIA MAŁA

ZŁ

ZŁ

ZŁ

ŻMIGRÓD
3 KadencjeZAWONIA
razem

11
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TRZEBNICA
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Wnioski dla 2 kadencji poprzedniego starosty Roberta Adacha w latach 2007-2014:
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2

PRUSICE
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450 zł
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GMINA ŻMIGRÓD

49
0
0 zł

Gmina Wisznia Mała

PRUSICE

Wnioski po 3 kadencjach:
1. Po obecnej kadencji Rady Powiatu Trzebnickiego i uwzględnieniu danych z lat 2015-2017 (inwestycje za rok 2018 są w trakcie i nie są jeszcze zapłacone i rozliczone) udało się zmniejszyć dysproporcje dzielące poszczególne gminy pod względem wydatków Powiatu Trzebnickiego na drogi i chodniki.
2. Po 3 ostatnich kadencjach (lata 2006-2017) najwięcej na drogi powiatowe (wliczając koszty budowy chodników) w przeliczeniu na 1 mieszkańca Powiat
Trzebnicki wydał w gminach Wisznia Mała (1 702 zł na 1 mieszkańca) i Prusice (1 153 zł na 1 mieszkańca, do czego należy doliczyć jeszcze kwotę 1 500
000 złotych, które zostały zasądzone na rzecz Gminy Prusice z tytułu drogi Prusice- Kaszyce).
3. Po 3 ostatnich kadencjach (lata 2006-2017) najmniej na drogi powiatowe (wliczając koszty budowy chodników) w przeliczeniu na 1 mieszkańca Powiat
Trzebnicki wydał w gminach Oborniki Śląskie (639 zł na 1 mieszkańca) i Trzebnica (704 zł na 1 mieszkańca).

GMINA TRZEBNICA

GMINA ŻMIGRÓD

GMINA WISZNIA MAŁA

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

GMINA ZAWONIA

GMINA PRUSICE

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ POWIATU TRZEBNICKIEGO
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Ekspresowo w przyszłość Powiatu Trzebnickiego

D

roga ekspresowa S-5 została oficjalnie otwarta w 2017 roku, stając się
oknem na świat dla całego Powiatu
Trzebnickiego, dodatkowo będąc szybkim
połączeniem pomiędzy centralnymi gminami naszego regionu. To niewątpliwy plus,
który należy umiejętnie wykorzystać do
rozwoju naszej małej ojczyzny. Te zmiany
oznaczają dalszy rozwój powiatu szczególnie w obszarze gospodarczym, a z tym wiążą się: nowe inwestycje, nowe miejsca pracy
i rozwój sektora mieszkaniowego. Otwarcie
drogi ekspresowej S-5 jest dla mieszkańców
Gmin Wisznia Mała, Trzebnica, Prusice

czy Żmigród również zakończeniem dużego problemu, jakim niewątpliwie były wielogodzinne korki w Krynicznie na drodze
do Wrocławia. Również mieszkańcy Obornik Śląskich odczuwają dużą zmianę związaną z natężeniem ruchu na drodze krajowej 342 w kierunku Wrocławia. Kolejne inwestycje drogowe w Powiecie Trzebnickim oraz wsparcie dla takich projektów jak
Nowa Trasa Obornicka, to cele, dzięki którym w pełni wykorzystany zostanie potencjał naszej „ekspresówki”, a mieszkańcy zyskają sieć bezpiecznych i szybkich połączeń.

kkW piątek 22.12.2017 r. oficjalnego otwarcia 30 kilometrowego odcinka nowej S-5 dokonali –Wiceminister Rozwoju – Andżelika Możdżanowska, Poseł na Sejm RP Piotr Babiarz, Wojewoda
Dolnośląski Paweł Hreniak, Dyrektor wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Lidia Markowska, Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima oraz
Starosta Trzebnicki Waldemar Wysocki oraz przedstawiciele wykonawcy inwestycji. Droga stała się oknem na świat dla całego Powiatu Trzebnickiego.

Podsumowanie działań Powiatu Trzebnickiego w latach 2014-2018
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Zadania drogowe zrealizowane lub współfinansowane
przez Powiat Trzebnicki w latach 2015 - 2018 w obecnej
kadencji przez koalicję radnych Marka Długozimy
„Skuteczni dla Rozwoju” oraz Prawa i Sprawiedliwości.
Lp.

Nazwa zadania

Rok realizacji

Gmina

1

Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Biedaszków Mały.

2015

Trzebnica

2

Remont chodnika przy drodze powiatowej w Koczurkach.

2015

Trzebnica

3

Remont chodnika przy drodze powiatowej w Kuźniczysku.

2015

Trzebnica

4

Remont drogi powiatowej OSOLIN – MORZĘCIN MAŁY

2015

Oborniki

5

2015

Prusice

6

Remont chodnika przy drodze powiatowej w Piotrkowicach.
Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1330 D: odcinek drogi od Prusic do Kaszyc
Wielkich, wraz z budową chodników w miejscowościach.

2015

Prusice

7

Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Korzeńsko

2015

Żmigród

8

2015

Żmigród

9

Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Powidzko do Żmigrodu.
Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich dzięki modernizacji ciągu pieszego w miejscowości
Czeszów Gmina Zawonia.

2015

Zawonia.

10

Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1335 D.

2015

Zawonia

11

Remont nawierzchni drogi powiatowej w miejscowości Szymanów.

2015

Wisznia Mała

12

Remont drogi powiatowej w miejscowości Malczów.

2016

Trzebnica

13

Remont drogi powiatowej z Trzebnicy do Węgrzynowa.

2016

Trzebnica

14

Remont drogi powiatowej na odcinku Taczów Wielki – Brochocin.

2016

Trzebnica

15

Budowa chodników przy drodze powiatowej w miejscowościach Kotowice i Paniowice.

2016, 2018

Oborniki

16

Przebudowa drogi powiatowej Wilczyn – Golędzinów.

2016

Oborniki

17

Przebudowa drogi Skokowa – Dębnica.

2016

Prusice

18

Przebudowa drogi powiatowej Kędzie – Barkowo.

2016-2018

Żmigród

19

Przebudowa drogi powiatowej Korzeńsko – Laskowa.

2016

Żmigród

20

Remont nawierzchni drogi powiatowej w miejscowości Szymanów.

2016

Wisznia Mała

21

2016

Wisznia Mała

22

Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej w miejscowości Pierwoszów.
Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej z Trzebnicy do Ujeźdźca Wielkiego wraz z
budową ścieżki rowerowej.

2016-2018

Trzebnica

23

Przebudowa drogi Piekary – Przecławice.

2016-2017

Oborniki Śląskie

24

Przebudowa drogi powiatowej Ludgierzowice-Złotów-Czeszów.

2016-2018

Zawonia

25

2017

Zawonia

26

Przebudowa części drogi powiatowej w miejscowości Złotów.
Budowa chodnika w miejscowości Głuchów Dolny.
.

2017

Zawonia

27

Budowa chodnika w miejscowości Borzęcin.

2017-2018

Żmigród

28

Modernizacja drogi powiatowej na odcinku Barkowo-Żmigród.

2018

Żmigród

29

Przebudowa drogi Janiszów - Biedaszków Wielki.

2018

Trzebnica

30

Rozbiórka obiektu mostowego w miejscowości Złotów i budowa w jego miejscu przepustu.

2018

Zawonia

31

Budowa chodnika w miejscowości Korzeńsko.

2018

Żmigród

32

Budowa chodnika w Zawoni przy ul. Milickiej.

2018

Zawonia

33

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 342 Oborniki Śląskie – Wielka Lipa

2016- 2017

Oborniki Śląskie

34

Remont drogi powiatowej do Miejscowości Kosinowo.

2017

Prusice

35

Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wielka Lipa – Rościsławice.

2018

Oborniki

36

Przebudowa drogi Skokowa- Dębnica.

2018

Prusice
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Podsumowanie działań Powiatu Trzebnickiego w latach 2014-2018

kkObjazd dróg powiatowych w Gminie Oborniki Śląskie.

kkOdbiór remontu drogi powiatowej Kędzie- Barkowo, Gmina Żmigród.

kkWykonany remont drogi powiatowej Kędzie- Barkowo,
Gmina Żmigród.

kkOdbiór remontu drogi powiatowej do Kosinowa, Gmina Prusice.

kkPrzegląd jednej z dróg powiatowych na terenie
Gminy Oborniki Śląskie.

kkRemont drogi powiatowej do Piekar,
Gmina Oborniki Śląskie.

kkRemont drogi powiatowej w Wilczynie,
Gmina Oborniki Śląskie.

kkWykonany przez Powiat Trzebnicki remont drogi
wojewódzkiej Oborniki Śląskie- Wielka Lipa,
Gmina Oborniki Śląskie.

kkWykonany przez Powiat Trzebnicki remont drogi
wojewódzkiej Oborniki Śląskie- Wielka Lipa,
Gmina Oborniki Śląskie.

kkSławomir Błażewski - Członek Zarządu Powiatu
Trzebnickiego z Sołtysem Wilczyna Jolantą Łojkuc przy
inwestycji drogowej na ulicy Parkowej.

kkStarosta Waldemar Wysocki wizytuje stan drogi
powiatowej w Żmigródku.

kkOdbiór drogi w Barkowie.

kkRemonty klas lekcyjnych w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Trzebnicy.

kkDostosowanie, adaptacja, przebudowa pracowni
gastronomicznej włącznie z zakupem wyposażenia
w Powiatowym Zespole Szkół w Żmigrodzie.

kkKonsultacja projektu budowy chodników z mieszkańcami
Powiatu.

kkPrzebudowa drogi powiatowej z Ujeźdźca Wielkiego do Janiszowa, Gmina Trzebnica.

kkRemont drogi powiatowej Złotów- Czeszów, Gmina Zawonia.

kkUroczystości patriotyczne w Żmigrodzie z udziałem
Starosty Waldemara Wysockiego, Pani Dyrektor
Powiatowego Zespołu Szkół w Żmigrodzie Katarzyny
Lech i młodzieży szkolnej.

kkPodpisanie umowy na dofinansowanie przez Powiat trzebnicki remontu zabytkowych obiektów sakralnych.

kkRemont drogi powiatowej Trzebnica - Marcinowo
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kkWizyta w Trzebnicy gości z powiatu partnerskiego GoslarNiemcy.

Informator Powiatu Trzebnickiego

kkOtwarcie pracowni gastronomicznej w Powiatowym Zespole Szkół w Żmigrodzie.

kkPrzegląd piosenki harcerskiej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy.

kkTradycyjny polonez na trzebnickim Rynku.

Podsumowanie działań Powiatu Trzebnickiego w latach 2014-2018

kkSzybowcowe mistrzostwa świata w Szymanowie, Gmina
Wisznia Mała.

kkKonsultacje projektu budowy chodników w jednej
z miejscowości Powiatu Trzebnickiego.

kkSpotkanie w sprawie projektu budowy ścieżek
rowerowych w Rawiczu.

kkPodpisanie umowy na remont Powiatowego Zespołu
Szkół Nr 1 w Trzebnicy.

kkPowołanie Pani Katarzyny Lech na dyrektora szkoły
powiatowej w Żmigrodzie.

kkUdział Starosty Trzebnickiego Waldemara Wysockiego
w święcie Policji.

kkDożynki w Gminie Żmigród.

kkPrzekazanie awansów zawodowych nauczycielom szkół
powiatowych.

kkI Rodzinny Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych w Trzebnicy.

kkRozpoczęcie nowego roku szkolnego w Powiatowym
Zespole Szkół Nr 1 w Trzebnicy.

kkWieczory Lisztowskie w budynku Starostwa Powiatowego w Trzebnicy.

kkUdział w spotkaniu Związku Niewidomych
w Obornikach Śląskich.

kkDofinansowanie Powiatu Trzebnickiego do zakupu
nowych radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji
w Trzebnicy.
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kkUdział w uroczystościach patriotycznych przy Dębach
Pamięci w Trzebnicy.

kk Projekt remontu drogi powiatowej ze Żmigrodu do Barkowa.

kkUroczystość w Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich.

kkPromesa na dofinansowanie ze środków Budżetu
Państwa jednej z inwestycji drogowych powiatu
trzebnickiego.

kkUczestnicy jednego z organizowanych przez Powiat
Trzebnicki konkursów dla dzieci.

kkPodpisanie umowy na realizację jednej z powiatowych
inwestycji.

kkRemont dachu na jednej z powiatowych nieruchomości
w Obornikach Śląskich.
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Wykaz inwestycji Powiatu wykonanych
w partnerstwie z Gminami.

ÌÌ Niektórzy komentatorzy lokalnej sceny politycznej próbują dowodzić, że obecne władze Powiatu Trzebnickiego nie współpracowały z gminami
wchodzącymi w skład naszego powiatu. Jest to oczywiście twierdzenie nieprawdziwe. W każdej z gmin leżących w granicach naszego powiatu,
obecne władze wykonały co najmniej po kilka inwestycji we współpracy z poszczególnymi gminami. Poniżej wykaz najważniejszych z nich:

Gmina Żmigród:
kkUroczystości patriotyczne przy rondzie Żołnierzy
Wyklętych w Trzebnicy.

kkRozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół w Żmigrodzie.

kkOdbiór prac remontowych przy Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Trzebnicy.

kkPowiatowe Targi Pracy w Trzebnicy.

kkMiędzynarodowy dzień osób niepełnosprawnych
w Trzebnicy.

• Budowa chodnika w miejscowości Korzeńsko w partnerstwie z Gminą. Żmigród 50/50 (równy podział kosztów
na obu partnerów). Inwestycja zrealizowana przez Powiat
Trzebnicki ze wsparciem finansowym Gminy Żmigród
w kwocie około 360 000 złotych.
• Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Korzeńsko przy ul. Kolejowej i Słonecznej w ramach zadania
przebudowa ul. Kolejowej i Słonecznej w miejscowości
Korzeńsko. Zadanie to zostało zrealizowane przez Gminę Żmigród ze wsparciem Powiatu Trzebnickiego w kwocie 150 000 złotych.
• Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 D na odcinku Powidzko do DK 5 w Żmigrodzie. Inwestycja zrealizowana
przez powiat Trzebnicki ze wsparciem finansowym Gminy Żmigród.
• Budowa chodnika w miejscowości Borzęcin przy drodze powiatowej nr 1328 D. Inwestycja zrealizowana przez
Powiat Trzebnicki ze wsparciem finansowym Gminy
Żmigród.
• Przekazanie przez Powiat Trzebnicki na rzecz Gminy
Żmigród “Hotelu Melioracyjnego”, którego wartość określona została na kwotę 1 960 000 złotych.

kkBudowa chodnika w miejscowości Borzęcin,
Gmina Żmigród.

kkBudowa chodnika w miejscowości Korzeńsko,
Gmina Żmigród.

Gmina Prusice:

kkPrzekazanie nominacji na dyrektorów szkół powiatowych w Trzebnicy.

• Przebudowa drogi Skokowa- Dębnica. Zadanie realizowane przez Gminę Prusice w partnerstwie z Powiatem
Trzebnickim, którego wkład wynosi 836 000 złotych.
• Przebudowa drogi Skokowa – Dębnica w ramach zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1350 D na
odcinku Skokowa – Dębnica (przez Krościnę Wielką)
oraz części drogi powiatowej nr 1351 D’’. Zadanie to zostało zrealizowane przez Gminę Prusice ze wsparciem
finansowym Powiatu Trzebnickiego.
• Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1330 D. Przebudowano odcinek drogi od Prusic
do Kaszyc Wielkich, wraz z budową chodników w miejscowościach. Zadanie to zostało zrealizowane przez
Gminę Prusice ze wsparciem Powiatu w kwocie 700 000
złotych. Powiat Trzebnicki został zobowiązany do przekazania na rzecz Gminy Prusice w związku z tą inwestycją dodatkowo kwoty 1 500 000 złotych. W związku
z tym całkowity wkład Powiatu Trzebnickiego w tą inwestycję wyniesie przeszło 2 200 000 zł.

kkPodziękowanie dla Waldemara Wysockiego Starosty Powiatu Trzebnickiego
od Igora Bandrowicza, Burmistrza Miasta i Gminy Prusice.
„Serdecznie dziękuję za okazaną pomoc i wsparcie w realizacji projektu drogowego zrealizowanego
na terenie sołectwa Świerzów, dzięki któremu poprawił się stan techniczny infrastruktury drogowej,
a przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców, kierowców oraz uczestników ruchu kierowanej
przeze mnie Gminy Prusice, a tym samym Powiatu Trzebnickiego.
kkRemont drogi powiatowej w Szymanowie

kkRemont drogi wraz z chodnikami w Pierwoszowie

- Igor Bandrowicz, Burmistrz Miasta i Gminy Prusice.”

Informator Powiatu Trzebnickiego
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Gmina Trzebnica:
• Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej
nr 1400 D relacji Trzebnica- Ujeździec Wielki (na odcinku od skrzyżowania z Komorówkiem do skrzyżowania
z droga na Koczurki). Inwestycja zrealizowana przez Powiat Trzebnicki ze wsparciem finansowym Gminy Trzebnica w kwocie 200 000 złotych oraz firmy Tarczyński
S.A w kwocie 50 000 zł.
• Przebudowa drogi powiatowej nr 1400 D. Odcinek od
Trzebnicy do miejscowości Szczytkowice. Zadanie zrealizowane przez Powiat Trzebnicki w partnerstwie z Gminą Trzebnica. Wkład Gminy Trzebnica: 266 058 złotych.
• Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1400 D relacji Trzebnica- Ujeździec Wielki (na
odcinku od Szczytkowic do Ujeźdźca Wielkiego). Inwestycja realizowana przez Powiat Trzebnicki ze wsparciem finansowym Gminy Trzebnica na zarurowanie rowu
w Komorowie.

kkPodpisanie umowy na wykonanie przebudowy drogi
powiatowej Trzebnica- Ujeździec Wielki,
Gmina Trzebnica.

kkOdbiór przebudowy drogi powiatowej
Trzebnica- Szczytkowice, Gmina Trzebnica.

kkRemont drogi powiatowej Trzebnica- Ujeździec Wielki,
Gmina Trzebnica.

kkRemont drogi powiatowej Trzebnica- Ujeździec Wielki,
Gmina Trzebnica. Konsultacje dotyczące zarurowania
rowu w Komorowie.

• Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 1362D
w miejscowościach Kotowice i Paniowice w Gminie
Oborniki Śląskie. Zadanie zrealizowane przez Gminę Oborniki Śląskie w partnerstwie 50/50% kosztów
(równy podział kosztów na obu partnerów) z Powiatem
Trzebnickim, którego wkład wyniósł 388 465 zł.
• Remont drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 342 w m. Zajączków do drogi powiatowej
w miejscowości Kotowice- zadanie zrealizowane przez
Gminę Oborniki Śląskie z dofinansowaniem Powiatu.
• Budowa chodników w miejscowościach Kotowice i Paniowice w Gminie Oborniki Śląskie (II etap). Zadanie
zrealizowane przez Gminę Oborniki Śląskie w partnerstwie 50/50% kosztów (równy podział kosztów na obu
partnerów) z Powiatem Trzebnickim, którego wkład
wyniósł 400 000 zł.

kkOtwarcie ofert na przebudowę drogi
Trzebnica- Ujeździec Wielki.

Gmina Wisznia Mała:

Gmina Zawonia:

• Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1370D
w miejscowości Szymanów. Zadanie to zostało zrealizowane przez Gminę Wisznia Mała z dofinansowaniem Powiatu w kwocie 355 076 złotych.
• Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1365 D w miejscowości Pierwoszów. Inwestycję tą zrealizował Powiat Trzebnicki ze wsparciem
finansowym Gminy Wisznia Mała w kwocie 250 000
złotych.

kkOdbiór drogi powiatowej
wraz z chodnikami
w Pierwoszowie

Gmina Oborniki Śląskie:

• Przebudowa części drogi powiatowej nr 1333 D i 1453 D w miejscowości Złotów (Etap I).
Zadanie zrealizowane przez Powiat Trzebnicki w partnerstwie z Gminą Zawonia- koszt
Gminy Zawonia: 106 000 złotych.
• Budowa chodnika przy ul. Milickiej w Czeszowie w partnerstwie z Gminą Zawonia 50/50
(równy podział kosztów na obu partnerów). Zadanie zrealizowane przez Powiat Trzebnicki ze wsparciem finansowym Gminy Zawonia w kwocie 200 000 złotych.
• Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich dzięki modernizacji ciągu pieszego w miejscowości Czeszów Gmina Zawonia. Inwestycja została zrealizowana przez Gminę Zawonia ze wsparciem finansowym Powiatu Trzebnickiego.
• Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1335 D. Inwestycja została zrealizowana przez Gminę Zawonia ze wsparciem finansowym Powiatu Trzebnickiego
w kwocie 170 000 zł.
• Budowa chodnika w miejscowości Głuchów Dolny przy drodze powiatowej nr 1339 D. Inwestycja zrealizowana przez Powiat trzebnicki ze wsparciem finansowym Gminy Zawonia.

kkBudowa chodnika przy drodze powiatowej w Głuchowie Dolnym, Gmina Zawonia.

kkW odbiorze inwestycji brali udział: (od lewej) Wicestarosta Jerzy Trela, Starosta Waldemar Wysocki, radny
Tadeusz Iwaszuk oraz Wójt Gminy Wisznia Mała.

kkRemont drogi powiatowej w Złotowie, Gmina Zawonia.

kkProjekt budowy chodnika przy ul. Milickiej w Zawoni.
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Porównanie zastanej z końcem 2014 roku sytuacji
powiatowego szpitala im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy
z sytuacją obecną.

Z

godnie z obowiązującym prawem od 2012 roku istnieje ustawowy obowiązek pokrywania wygenerowanej straty szpitali przez organy prowadzące szpitale - w naszym przypadku przez Starostwo Powiatowe
w Trzebnicy. Niestety poprzedni Zarząd Powiatu Trzebnickiego kierowany przez starostę Roberta Adacha w latach w których rządził powiatem Trzebnickim czyli do
końca 2014 roku nie pokrywał straty fatalnie zarządzanego szpitala powiatowego, które za lata 2012-2014 wyniosły 7 344 000 złotych. Co gorsze poprzedni Zarząd Powiatu ze starostą Robertem Adachem na czele pozwolił na
zaciąganie przez szpital pożyczek i kredytów w instytucjach
parabankowych, po których trzebnicki szpital wpadł w spiralę zadłużenia. Katastrofalna sytuacja finansowa szpitala
doprowadziła do wygenerowania znaczącej straty szpitala
również w 2015 roku. W związku z wieloletnimi zaniedbaniami trzebnickiemu szpitalowi realnie zagrażało zamknięcie, niespłaceni wierzyciele grozili uruchomieniem postępowań komorniczych wobec szpitala. O swoją pracę nie bez
powodów zaczęli bać się również pracownicy szpitala, co
doprowadziło do protestów pracowniczych.

Podsumowanie działań Powiatu Trzebnickiego w latach 2014-2018

Środki pozyskane na inwestycje w edukację uczniów
szkół Powiatu Trzebnickiego w latach
od 2015 do sierpnia 2018 przez obecny Zarząd Powiatu.
ŹRÓDŁO ŚRODKÓW

Projekty z Europejskiego
Funduszu Społecznego

SS Na koniec rządów Starosty
Roberta Adacha zadłużenie szpitala
sięgało 28 200 000,00 zł.
Po zmianie władzy obecny Zarząd Powiatu w składzie Starosta Waldemar Wysocki, Wicestarosta Jerzy Trela, członkowie
Zarządu Sławomir Błażewski i Daniel Buczak podjęli decyzję
o wdrożeniu polityki pokrycia strat finansowych szpitala. Dzięki temu trzebnicki szpital został zasilony przez Powiat Trzebnicki kwotą niespełna 11 000 000 złotych, z czego około ⅔ 7 344 000 stanowiło zadłużenie wygenerowane w latach 20122014, czyli za czasów poprzedniego Zarządu Powiatu.

SS Dzięki konsekwentnej polityce
obecnych władz powiatu
i wdrożeniu programu
naprawczego, zadłużenie
trzebnickiego szpitala udało się
zmniejszyć do 25 734 000,00 zł. Dzięki temu obecnie wpływy
z działalności trzebnickiego
szpitala przewyższają koszty jego
działalności. To oznacza,
że trzebnicki szpital po odliczeniu
kosztów amortyzacji nie przynosi
już strat.
W chwili wdrożenia programu naprawczego szpitala powiatowego przez obecny Zarząd Powiatu Trzebnickiego z końcem 2015
roku zadłużenie szpitala wynosiło ponad 33 600 000 złotych, natomiast suma zobowiązań wymagalnych (czyli tych, których termin płatności już minął) wynosiła aż 7 349 000 złotych. Szpital nie
mógł wówczas samodzielnie spłacać swojego zadłużenia. Dzięki konsekwentnej polityce obecnych władz powiatu oraz zatrudnieniu na stanowisku dyrektora szpitala kompetentnego
menedżera Pana Mariusza Misiuny zadłużenie trzebnickiego
szpitala udało się zmniejszyć do 25 734 000 złotych (dane na
dzień 31.08.2018 roku). Dzięki temu obecnie wpływy z działalności trzebnickiego szpitala przewyższają koszty jego działalności.
Tym samym trzebnicki szpital po odliczeniu kosztów amortyzacji nie przynosi już strat. Obecna kondycja finansowa szpitala
pozwala na wykonanie niezbędnych inwestycji, które dodatkowo
zmniejszają koszty utrzymania szpitala. W wyniku bardzo dobrej
współpracy Zarządu Powiatu Trzebnickiego oraz Dyrektora szpitala im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy w ciągu mijającej kadencji szpital otrzymał dofinansowanie ze środków zewnętrznych na
kwotę około 4 000 000 złotych na następujące inwestycje: informatyzacji szpitala, termomodernizacji szpitala oraz doposażenie
oddziału SOR.
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Projekty inwestycyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

INWESTYCJE

“Równamy szanse kształcąc nowocześnie”. Zadanie realizowane
od 01.09.2016 roku do 31.07.2018 roku w Powiatowym Zespole
Szkół nr 1 w Trzebnicy w ramach EFS, dotyczy szkoleń uczniów
i nauczycieli oraz wyposażenia i dostosowania pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Kwota projektu 419
948,25 zł kwota dofinansowania 398 950,79 zł.
” Dostosowanie infrastruktury powiatowego Gimnazjum
Sportowo-Językowego w Powiatowym Zespole Szkół nr 1
w Trzebnicy do wymogów nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla osób niepełnosprawnych i środowiska edukacji”
Zadanie realizowane w PZS nr
1 w Trzebnicy od 19.09.2017
roku do 31.10.2018 roku. Dotyczy zagadnień związanych
z dostosowania infrastruktury
szkoły do wymogów przeciwpożarowych, termomodernizacją dachu, oraz prowadzenia
zajęć z zakresu przedmiotów
przyrodniczych, matematyki oraz zakupu wyposażenia.
Kwota projektu 1 621 934 zł
kwota dofinansowania 857
612,67 zł.
2016 rok

Projekty inwestycyjne drogowe
w ramach “Programu rozwoju
gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata
2016-2019”

Inwestycje w szkołach
powiatowych bez udziału środków
zewnętrznych
Projekty inwestycyjne drogowe w ramach Rządowego Programu na rzecz
Rozwoju oraz
Konkurencyjności Regionów
poprzez Wsparcie Lokalnej
Infrastruktury Drogowej

” Modernizacja
energetyczna budynku
Powiatowego Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II
w Żmigrodzie”. Wartość
projektu 2 548 225,14 zł
dofinansowanie
2 165 991,37 zł

2017 rok

Przebudowa drogi z Trzebnicy
do Szczytkowic wraz z
ciągiem pieszo-rowerowym na Przebudowa drogi
kwotę 3 849 832,19 zł
powiatowej ze Szczytkowic do
z dofinansowaniem
Ujeźdźca Wielkiego z ciągiem
1 924 916,09 zł.
pieszo-rowerowym.
Przebudowa części drogi
Planowana kwota 7 503 702,16
powiatowej na odcinku
zł z czego 3 000 000 zł dotacji.
Złotów- Czeszów na kwotę
1 199 486,04 zł,
dofinansowanie 599 743,02 zł.
Modernizacja Powiatowego Zespołu Szkół
w Obornikach Śląskich: przebudowa dachu wraz
z ociepleniem (lata 2016-2018):

„Zawodowa przyszłość w rękach specjalistów z Doliny
Baryczy” Dostosowanie, adaptacja, przebudowa pracowni gastronomicznej włącznie z zakupem wyposażenia. Zadanie realizowane w Powiatowym Zespole Szkół
w Żmigrodzie od 02.01.2017 do 30.11.2018 roku. Kwota
projektu 1 740 156,00 zł, kwota dofinansowania 1 626
616,00 zł.

W ramach projektu zostanie
wymieniona stolarka okienna,
docieplenie dachu, docieplenie ścian, termomodernizacja
przegród budowlanych oraz
modernizacja oświetlenia.

„Rozwój jakości
kształcenia w Liceum
w Żmigrodzie” . Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną trwają negocjacje i obecnie
jest przygotowywana
do podpisana umowa o dofinansowanie
projektu.

2018 rok

W ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 złożono
wnioski na przebudowę dróg powiatowych Mienice-Piotrowiczki oraz Domanowice -Ujeździec Wielki.

Adaptacja i wyposażenie szkół ponadgimnazjalnych
w tym specjalnych w Trzebnicy i Obornikach Śląskich.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1358D, Wielka Lipa -Rościsławice. Kwota inwestycji 3 299 956,16 zł,
dofinansowanie 2 639 964,95 zł.

Projekty inwestycyjne drogowe w ra- Przebudowa obiektu
mach środków rezerwy
mostowego w miejscowości
subwencji ogólnej z Ministerstwa
Złotów.
Infrastruktury i Budownictwa.

Wniosek na kwotę 486 690,70 zł
dotacja na kwotę 243 190,70 zł.

W ramach programu OSE
doprowadzono łącze
światłowodowe do
wszystkich powiatowych
placówek oświatowych.

W ramach programu
OSA
złożono dwa wnioski na
budowę siłowni
plenerowych.
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Przegląd wydarzeń realizowanych przez Powiat Trzebnicy
w obecnej kadencji 2014 - 2018

Podsumowanie działań Powiatu Trzebnickiego w latach 2014-2018
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Co w najbliższych planach?
STAROSTWO W JEDNYM MIEJSCU
Coraz częściej docierają do nas sygnały od mieszkańców i kontrahentów, że rozdrobnienie wydziałów starostwa na 3 różne lokalizacje jest uciążliwe, czego również
doświadczamy i my w naszej codziennej pracy. Poprzedni zarząd powiatu, decydując się na remonty starych, zabytkowych budynków, rozproszył starostwo na 3 siedziby - budynek przy ul. Ks. Bochenka, budynek posanatoryjny
przy ul. Leśnej oraz znajdujący się za nim w głębi budynek Wydziału Komunikacji. Obiekty te nie są w pełni przystosowane do współczesnych wymogów, w tym wymogów obsługi osób niepełnosprawnych czy matek z dziećmi. Dużym problemem jest także brak wystarczającej liczby miejsc parkingowych oraz sama droga prowadząca do parkingu przy Wydziale Komunikacji
i siedzibie przy ulicy Leśnej, przebiegająca przez deptak spacerowy znajdujący się przy Stawach Trzebnickich, co stwarza niebezpieczeństwo dla pieszych na
tym obszarze.
Dlatego mając na uwadze długofalowy rozwój powiatu ukierunkowany na
komfort i bezpieczeństwo naszych petentów, chcemy powrócić do koncepcji wybudowania zupełnie nowej, jednej siedziby starostwa, w której każdy będzie mógł
szybko i komfortowo załatwić wszystko czego potrzebuje bez potrzeby przemieszczania się pomiędzy budynkami, a co za tym idzie - oszczędzając swój cenny czas.
Nie będzie się też martwił o to, czy znajdzie wolne miejsce parkingowe, ponieważ
chcemy, by przy tworzeniu koncepcji nowej siedziby powiatu, znalazł się przy niej
również duży, komfortowy i bezpieczny parking. Mając doświadczenie w pozyskiwaniu środków Unijnych bedziemy się starać o sfinanowanie tego zadania ze środków
zewnętrznych.

KONTYNUACJA REMONTÓW DRÓG POWIATOWYCH
I BUDOWY ŚCIEŻEK ROWEROWYCH

kOd
k lewej: Daniel Buczak - członek zarządu Powiatu Trzebnickiego, Marek Długozima - Burmistrz Gminy Trzebnica,
Jerzy Trela - Wicestarosta Powiatu Trzebnickiego, Sławomir Błażewski - członek zarządu Powiatu Trzebnickiego
i Waldemar Wysocki - Staosta Powiatu Trzebnickiego - przy wyremontowanej drodze i nowej ścieżce rowerowej Trzebnica - Ujeździec Wielki.

MATERIAŁY ORAZ INFORMACJE ZAWARTE W INFORMATORZE POWIATU TRZEBNICKIEGO POCHODZĄ ZE STAROSTWA POWIATOWEGO W TRZEBNICY.

