PROTOKÓŁ NR II/2014
z sesji Rady Powiatu Żarskiego odbytej w Żarach
w dniu 12 grudnia 2014 r.
Otwarcia posiedzenia dokonała o godzinie 1000 Przewodnicząca Rady Powiatu
Helena Sagasz witając wszystkich radnych, Starostę, Wicestarostę, Sekretarza,
Skarbnika Powiatu oraz wszystkich zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności (zał. nr 1) Przewodniczący Rady stwierdził, że na sali
obecnych jest 19 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada może prowadzić
obrady oraz podejmować prawomocne uchwały.
Na początku obrad glos zabrała Radca prawny Starostwa Powiatowego Pani Daria
Grzelak-Szantar, która odniosła się do informacji, jakie docierały do Radnych
odnośnie prawomocności poprzedniej sesji Rady Powiatu.
Poinformowała, że z informacji, jakie uzyskano od Wojewody, od naszego organu
nadzoru wynika, że sesja została przeprowadzona prawidłowo. Pani jeszcze
wówczas radna Danuta Madej miała prawo złożyć ślubowanie, miała prawo
glosować. Uchwały podjęte w związku z tym podjęte przez Radnych są ważne.
że
w
sobotę
przypada
Radny
Kazimierz
Drozd
przypomniał,
33 rocznica stanu wojennego. Ponad 10 tys. ludzi interweniowano, walczono o
demokrację, którą wywalczono i w związku z tym proszę o uczczenie minutą ciszy
ofiar tego stanu.
Radni uczcili minutą ciszy 33 rocznicę ogłoszenia stanu wojennego.
Przystąpiono do realizacji porządku obrad II sesji Rady Powiatu Żarskiego, który
Radnym przedstawiono porządek obrad tj.
1. Przyjęcie protokołu I sesji Rady Powiatu Żarskiego.
2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Stałych Rady.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu
osobowego stałej Komisji Finansów i Budżetu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu
osobowego stałej Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu
osobowego stałej Komisji Edukacji i Unii Europejskiej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu
osobowego stałej Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu
osobowego stałej Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIX/270/2014 Rady Powiatu
Żarskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na
poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w
2014 roku.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski.
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Czy Radni mają uwagi do przedstawionego porządku obrad?
Radny Marek Cieślak zawnioskował o zdjęcie z porządku obrad pkt 8 dot. podjęcia
uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty.
Zdaniem radnego, 18% podwyżka wynagrodzenia Starosty, to nie jest 640 zł. jak
napisała gazeta, tylko to jest 1740,-zł, ponieważ w uchwale nie ma dodatku
stażowego, a zatem jest 18% . jest to duża kwota, bo należy oczekiwać czy też
przypuszczać, ze podwyżka Starosty wywoła falę podwyżek w powiecie dla
wszystkich pracowników i w związku z tym ma pytanie do Pani Skarbnik, czy
zmieniła się istotnie sytuacja finansowa powiatu przez te dwa tygodnie, kiedy on nie
pełni już funkcji Starosty? Czy ten materiał dot. projektu budżetu, którzy Radni
otrzymali jest aktualny czy też nie od tego zależy dalszy ciąg jego wypowiedzi?
Pan Cieślak dodał, że jeśli podniesiemy wszystkim pracownikom powiatu
wynagrodzenia o 18%, to tego budżet nie wytrzyma. Nie spełni to warunków
zawartych w art. 242 ustawy o finansach publicznych, który mówi o zrównoważeniu
wydatków bieżących z dochodami bieżącymi.
Taka podwyżka przekroczy istotnie wielkość wydatków bieżących, zatem pytanie, czy
pozostali pracownicy powiatu dostana niższe wynagrodzenie, niższą podwyżkę, bo
zakładano w projekcie, że będzie to podwyżka kwotowa a procentowa to jakieś
najwyżej 4 do 5%. Jeśli tak będzie, jeśli ta podwyżka będzie na poziomie 18% to
budżet tego nie wytrzyma.
Jeśli jest inaczej, jeśli inni pracownicy powiatu dostaną mniejsze podwyżki to pytanie
dlaczego? Dlaczego Starosta dostaje więcej a dlaczego pracownicy mniej? Nie jest
to w żaden sposób nieuzasadniane, bo uchwała w ogóle nie posiada uzasadnienia.
Zdaniem radnego Pana Cieślaka nie zawiera koniecznych w takim przypadku
kontrasygnaty Skarbnika a wynika to z paragrafu 63 pkt 3 regulaminu – statutu
powiatu żarskiego, który omówi o tym, że Skarbnik kontrasygnuje dokumenty dot.
czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań majątkowych a
podjęta uchwała takie zagrożenie powoduje.
W związku z tym radny pan Cieślak prosi, aby te uchwałę zdjąć z porządku i podjęli
ją na sesji 22 grudnia 2014 r. po konsultacji w komisjach i po przedstawieniu
szczegółowych wyliczeń finansowych.
Skarbnik powiatu pani Siemianowska wyjaśniła, ze sytuacja finansowa powiatu nie
zmieniła się. Budżet będzie uchwalany w styczniu 2015 r., ponieważ mamy ten czas,
ze są wybory, jest możliwe uchwalenie do 31 stycznia 2015 r. i uważa, ze Rada
powinna się z projektem budżetu lepiej zapoznać. Oprócz kosmetycznych zmian nie
powinny być konkretne zmiany i zapisy.
Jeżeli chodzi o podwyżkę Starosty - jest ona wyższa niż innych pracowników.
Wynagrodzenie Starosty ustala się przeważnie raz na początku kadencji.
Pracownicy również będą mieli podwyższane płace z tym, że co roku. Pracownicy
dostają kwotowo i jest to ok. 4% w poszczególnych latach pracownicy do tego dojdą.
Poprzedni Zarząd mówił o powrocie do procentowych podwyżek wynagrodzeń.
Jeżeli chodzi o budżet na rok 2015 to będzie okazja o nim rozmawiać przy jego
uchwalaniu. Rok 2015 jest to ostatni rok, kiedy powiat spłaca zobowiązania po ZOZie, jeżeli chodzi o zobowiązania wobec ZUS-u, więc tutaj na pewno jest trudny rok i
pracownikom nie będzie można takiej podwyżki ustalić. Pani Skarbnik przypomniała,
że poprzedni Zarząd mówił już o powrocie do procentowych podwyżek a to, że
podwyżka skokowa do Starosty wynika z tego, ze ustalana jest na początku kadencji.
Zdaniem Pani Skarbnik budżet powiatu wytrzyma tę podwyżkę.
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Radny Edward Skobelski zaproponował, żeby przejść do głosowania nad porządkiem
obrad w wersji pierwotnej z racji tej, że niezręcznie jest Panu Staroście tłumaczyć
nad ten temat. Zarząd przygotował taki projekt uchwały i jest za tym, aby wszystkich
pracowników docenić, którym zabrano pieniądze, nie mniej jednak wchodząc w
wynagrodzenie zaczynamy nowy rozdział a pracownikom podwyższać stopniowo.
Nie jest chlubą to, że jesteśmy najtańszym powiatem w Polsce. Zdaniem Pana
Skobelskiego trzeba wszystkich pracowników doceniali i dlatego wnosi o nie
ściąganie tego pkt z porządku obrad.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do Radcy z pytaniem, bo wpłynął wniosek o
ściągnięcie pkt z porządku obrad i wg niej powinna poddać go pod głosowanie.
Radca prawny wyjaśniła, ze najpierw należy podjąć decyzję, co do wniosku o zmianę
porządku obrad a potem dopiero decyzję o cały porządek obrad.
Pani Sagasz stwierdziła, że wpłynęły dwa wnioski – jeden o zdjęcie pkt z porządku
obrad i drugi o pozostawienie tego pkt w porządku obrad.
Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem radnego Marka Cieślaka.
W głosowaniu brało udział 19 radnych:
- „za przyjęciem” - 6 głosów,
- „przeciw” – 12 głosów,
- „wstrzymujących się” – 1 głosów.
Wniosek został odrzucony.
W związku z tym, iż wniosek o wykreślenie z porządku obrad pkt 8 nie został przyjęty
odstąpiono od głosowania nad wnioskiem Pana Edwarda Skobelskiego o
pozostawieniu tego punktu w porządku obrad.
Przystąpiono do realizacji porządku obrad.
Ad. 1.
Przystąpiono do realizacji pkt 1 porządku obrad tj przyjęcia protokołu I Sesji Rady
Powiatu Żarskiego.
Przewodnicząca Rady zwrócił się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
protokołu?
Brak uwag.
Przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 19 radnych:
- „za przyjęciem” - 19 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Protokół z I sesji Rady Powiatu został przyjęty jednogłośnie.
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Ad. 2
Przystąpiono do pkt 2 porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie określenia
rodzaju i składu liczbowego Komisji Stałych Rady.
Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi bądź zapytania do
projektu uchwały?
Brak pytań.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W głosowaniu brało udział 19 radnych:
- „za przyjęciem” – 19 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów,
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 2.
Ad. 3
Przystąpiono do realizacji pkt 3 porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie
ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałej Komisji Finansów i
Budżetu.
Przewodnicząca Rady zgłosiła
Przewodniczącego Komisji.

kandydaturę

radnego

Edwarda

Bojko

na

Cieślaka

Na

Radny Edward Bojko wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Kazimierz Drozd zgłosił kandydaturę
Przewodniczącego Komisji.

radnego

Marka

Radny Marek Cieślak nie wyraził zgody.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są inne kandydatury?
Brak zgłoszeń.
W wyniku głosowania 19 głosami „za” radni zamknęli listę kandydatów.
Przystąpiono do głosowania nad kandydaturą radnego Edwarda Bojko na
Przewodniczącego Komisji.
W głosowaniu brało udział 19 radnych:
- „za kandydaturą” – 13 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 5 głosów,
Kandydatura radnego Edwarda Bojko na Przewodniczącego Komisji została przyjęta.
Przewodnicząca Rady Helena Sagasz zaproponowała na członków komisji radnych:
Romana Pogorzelca, Wiktora Kułdosza, Marka Cieślaka.
Wymienieni radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy są inne kandydatury?
Brak zgłoszeń.
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Przystąpiono do głosowania nad zaproponowanymi kandydaturami na członków
komisji.
W głosowaniu brało udział 19 radnych:
- „za kandydaturami” – 19 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów,
Skład komisji został przyjęty.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały z zaproponowanym składem
komisji.
W głosowaniu brało udział 19 radnych:
- „za przyjęciem” – 19 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów,
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 3.
Ad. 4
Przystąpiono do realizacji pkt 4 porządku obrad tj. ustalenia przedmiotu działania
oraz składu osobowego stałej Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.
Wicestarosta Małgorzata Issel zgłosiła kandydaturę radnego Marka Femlaka na
Przewodniczącego Komisji.
Radny Marek Femlak wyraził zgodę na kandydowanie.
Przewodnicząca Rady zapytała, czy są inne kandydatury?
Brak zgłoszeń.
Przystąpiono do głosowania nad kandydaturą radnego Marka Femlaka na
Przewodniczącego Komisji.
W głosowaniu brało udział 19 radnych:
- „za przyjęciem” – 19 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów,
Kandydatura została przyjęta.
Przewodnicząca Rady Helena Sagasz zgłosiła kandydatury radnych: Zbigniewa
Wydrycha, Kazimierza Drozda i Edwarda Skobelskiego na członków komisji.
Wymienieni radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Przystąpiono do głosowania nad zaproponowanym składem komisji.
W głosowaniu brało udział 19 radnych:
- „za przyjęciem” – 19 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów,
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Skład komisji został przyjęty jednogłośnie.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały z uwzględnieniem przyjętego
składu komisji.
W głosowaniu brało udział 19 radnych:
- „za przyjęciem” – 19 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów,
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 4.
Ad. 5
Przystąpiono do realizacji pkt 5 porządku obrad tj. ustalenia przedmiotu działania
oraz składu osobowego stałej Komisji Edukacji i Unii Europejskiej.
Starosta Janusz Dudojć zgłosił kandydaturę radnego Tadeusza Płóciennika na
Przewodniczącego Komisji.
Radny Tadeusz Płóciennik wyraził zgodę na kandydowanie.
Przystąpiono do głosowania nad kandydaturą radnego Tadeusza Płóciennika na
Przewodniczącego Komisji.
W głosowaniu brało udział 19 radnych:
- „za kandydaturą” – 19 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów,
Kandydatura została przyjęta.
Przewodnicząca Rady Helena Sagasz zaproponował następujących radnych do
składu komisji: Józefa Radziona, Dawida Nowakowskiego.
Radni wyrazili zgodę na kandydowanie na członków komisji.
Radny Wiktor Kułdosz zgłosił kandydaturę radnej Anny Ślawskiej.
Radna Anna Ślawska nie wyraziła zgody.
Przystąpiono do głosowania nad zaproponowanym składem komisji.
W głosowaniu brało udział 19 radnych:
- „za przyjęciem” – 19 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów,
Skład komisji został przyjęty jednogłośnie.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały z uwzględnieniem przyjętego
składu komisji.
W głosowaniu brało udział 19 radnych:
- „za przyjęciem” – 19 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
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- „wstrzymujących się” – 0 głosów,
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 5.

Ad. 6
Przystąpiono do realizacji pkt 6 porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie
ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałej Komisji Rynku Pracy i
Ochrony Praw Obywatelskich.
Radny Józef Radzion zgłosił kandydaturę radnego Edwarda Skobelskiego na
Przewodniczącego Komisji.
Radny Edward Skobelski wyraził zgodę na kandydowanie.
Przewodnicząca Rady zapytała, czy są inne kandydatury?
Brak zgłoszeń.
Przystąpiono do głosowania nad kandydaturą radnego Edwarda Skobelskiego na
Przewodniczącego Komisji.
W głosowaniu brało udział 19 radnych:
- „za przyjęciem” – 19 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów,
Kandydatura została przyjęta.
Przewodnicząca Rady zaproponowała radnych: Edwarda Bojko, Dariusza Dybę,
Artura Rygiel, na członków komisji.
Wymienieni radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Przewodnicząca Rady zapytała, czy są inne kandydatury?
Brak zgłoszeń.
Przystąpiono do głosowania nad zaproponowanym składem komisji.
W głosowaniu brało udział 19 radnych:
- „za przyjęciem” – 19 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów,
Skład komisji został przyjęty jednogłośnie.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały
uwzględnieniem przyjętego składu komisji.
W głosowaniu brało udział 19 radnych:
- „za przyjęciem” – 19 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów,
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 6.
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Ad. 7
Przystąpiono do realizacji pkt 7 porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie
ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałej Komisji Ochrony
Środowiska i Infrastruktury Drogowej.
Radny Dawid Nowakowski zgłosił kandydaturę radnego Tomasza Czajkowskiego na
Przewodniczącego Komisji.
Radny Tomasz Czajkowski wyraził zgodę na kandydowanie.
Przewodnicząca Rady zapytała, czy są inne kandydatury?
Brak zgłoszeń.
Przystąpiono do głosowania nad kandydaturą radnego Tomasza Czajkowskiego na
Przewodniczącego Komisji.
W głosowaniu brało udział 19 radnych:
- „za przyjęciem” – 19 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów,
Kandydatura została przyjęta.
Przewodnicząca Rady zaproponowała następujący radnych do składu komisji:
Dariusza Dybę, Romana Mazurkiewicza, Annę Ślawską, Wiktora Kułdosza,
Zbigniewa Wydrycha na członków komisji.
Wymienieni radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Przewodnicząca Rady zapytała, czy są inne kandydatury?
Brak zgłoszeń.
Przystąpiono do głosowania nad zaproponowanym składem komisji.
W głosowaniu brało udział 19 radnych:
- „za przyjęciem” – 19 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów,
Skład komisji został przyjęty jednogłośnie.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały z uwzględnieniem przyjętego
składu komisji.
W głosowaniu brało udział 19 radnych:
- „za przyjęciem” – 19 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów,
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 7.

Ad. 9
Przystąpiono do realizacji pkt 9 porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Starosty.
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Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy są uwagi bądź zapytania do
projektu uchwały?
Radny Marek Cieślak wyjaśnił, że była mowa o podwyżeniu uposażenia Starosty
przed wyborami ale dotyczyło to 4-lecia po 150 zł. rocznie. Tyle ile planowaliśmy dla
pracowników, a zatem łączna kwota mogłaby wynieść 600 zł. brutto.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać
glos?
Brak.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W głosowaniu brało udział 19 radnych:
- „za przyjęciem” – 12 głosów,
- „przeciw” – 6 głosów,
- „wstrzymujących się” –1 głos
Uchwała została podjęta większością głosów – zał. nr 8.
Ad. 10
Przystąpiono do realizacji pkt 10 tj.: podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę
zmieniającej uchwałę nr XXXIX/270/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 27 marca
2014 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2014 roku.
Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi bądź zapytania do
projektu uchwały?
Skarbnik Powiatu Pani Siemianowska poinformowała, że w związku z tym, iż dyrektor
PCPR nie mogła dzisiaj uczestniczyć w sesji, poprosiła ją o przedstawienie zmiany w
projekcie uchwały. Zmiana dot. zał. nr 1 w zdaniach z rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych jest różnica między zadaniem drugim - dofinansowanie
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny a zadaniem 3 – dofinansowanie likwidacji barier
architektonicznych o 489.-zł. Wynika to z ostatecznych przesunięć żeby wykorzystać
w całości środki z PFRON. Dobiegają końca rozliczenia robót budowlanych, które w
ramach likwidacji barier architektonicznych i są oszczędności. Pani dyrektor
proponuje przesunąć te oszczędności z likwidacji barier na zaopatrzenie w sprzęt,
żeby zwiększyć te środki.
Po zmianie w wierszu 2 ma być 694 309,22 zł. a w wierszu poniżej 141 489,-zł.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W głosowaniu brało udział 19 radnych:
- „za przyjęciem” – 19 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów,
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 9.
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Ad. 11
Przystępujemy do realizacji pkt 11 porządku obrad tj. interpelacje i zapytania.
Radny Marek Cieślak zawnioskował, aby projekty uchwał na sesje miały
uzasadnienie.
Wniosek został przyjęty.
Ad. 12
Przystępujemy do realizacji pkt 12 tj. wolne wnioski, sprawy różne.
Radny Marek Cieślak złożył na piśmie zdanie odrębne dot. podjętej uchwały w
sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty – zał. nr 10.
Przewodnicząca Rady odczytała pismo senator RP Pani Heleny Hatki skierowane do
Radnych Rady Powiatu Żarskiego – zał. nr 11.
Pani Helena Sagasz przekazała informacje dla radnych, tj.
1. Dot. oświadczeń majątkowych radnych. Wraz z oświadczeniem majątkowym
sporządzonym w 2 egzemplarzach należy złożyć 2 egzemplarze zeznania
podatkowego PIT za rok 2013.
2. Zwróciła się z pytaniem, czy wszyscy radni otrzymali projekt uchwały budżetowej
Powiatu Żarskiego na rok 2015. Jeżeli ktoś z radnych nie ma to proszę odebrać
w Biurze Rady Powiatu.
3. Następna sesja Rady Powiatu odbędzie się 22 grudnia 2014 r. o godz. 10.
Materiały należy odebrać w Biurze Rady Powiatu.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu zamknęła
posiedzenie II sesji Rady Powiatu Żarskiego o godz. 1115.

Protokół z odtworzonego
nagrania oraz notatek z przebiegu
obrad sesji sporządziły:
B.Suprynowicz
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