PROTOKÓŁ NR III/2014
z sesji Rady Powiatu Żarskiego odbytej w Żarach
w dniu 22 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 20 radnych (nieobecny radny Edward Łyba), co stanowi kworum, przy
którym Rada może prowadzić obrady oraz podejmować prawomocne uchwały.
Przewodnicząca Rady Pani Helena Sagasz stwierdziła, że Radni otrzymali porządek
obrad sesji, tj.
1. Przyjęcie protokołu III sesji Rady Powiatu Żarskiego.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z
upływem roku budżetowego 2014 – zał. nr 1.
3. Podjęcie uchwały zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2014 r.–
zał. nr 2.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady, określenia jej
przedmiotu działania i składu osobowego – zał. nr 3.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski, sprawy różne.
Przewodnicząca Rady zaproponowała zmiany w porządku obrad w związku
z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze w sprawie obsadzenia
mandatów radnych powiatu w następujący sposób:
pkt 2 otrzymuje brzmienie: podjęcie uchwały w sprawie wstąpienie kandydata z tej
samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.
pkt 3 otrzymuje brzmienie: podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z tej
samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.
Pkt 4 otrzymuje brzmienie: złożenie ślubowania przez radnych.
Pozostałe punkty ulegają przesunięciu.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy są inne propozycje zmian
w porządku obrad?
Brak.
Przystąpiono do głosowania zmian w porządku obrad.
-

„ za przyjęciem" – 18 głosów,
„ przeciw" – 0 głosów,
„wstrzymujących się – 0 głosów.

Zmiany zostały wprowadzone.
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Ad. 1.
Przystąpiono do realizacji pkt 1 porządku obrad tj przyjęcia protokołu II 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 18 radnych:
- „za przyjęciem” - 18 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Protokół z II sesji Rady Powiatu został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 2
Przystąpiono do pkt 2 porządku obrad tj. podjęcia uchwały w wstąpienie kandydata z
tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W głosowaniu brało udział 18 radnych:
- „za podjęciem uchwały” – 18 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów,
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 2.
Ad. 3
Przystąpiono do pkt 3 porządku obrad tj. podjęcia uchwały w wstąpienie kandydata z
tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych:
- „za podjęciem uchwały” – 20 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów,
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 3.
Ad. 4
Przystąpiono do pkt 4 porządku obrad tj. złożenie ślubowania przez radnych.
Radny Marian Dąbrowski złożył ślubowanie odczytując rotę: „Uroczyście ślubuję
rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec
suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności
Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać
Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej, tak mi dopomóż Bóg”
Radny Edward Łyba złożył ślubowanie odczytując rotę: „Uroczyście ślubuję rzetelnie
i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i
interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty
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samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw
Rzeczypospolitej Polskiej, tak mi dopomóż Bóg”.
Ad. 5
Przystąpiono do pkt 5 porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie wydatków
budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy są uwagi bądź zapytania do
projektu uchwały?
Radny Edward Bojko zwrócił uwagę, że w zał. nr 1 i nr 2 do projektu uchwały jest
błąd w dacie realizacji zadania w dziale 853 – roboty budowlano-naprawcze w
budynku PUP w Żarach. \jest zapisane 30.06.2014 a winno być 30.06.2015.
Skarbnik Powiatu Pani Siemianowska potwierdziła, że rzeczywiście wdarł się błąd
pisarski i winno być „30.06.2015”.
Radny Edward Łyba zwrócił się z pytaniem dot. działu 700 – przebudowa budynku –
Bohaterów Getta 22 na mieszkalny.
Pani Siemianowska poinformowała, że jest to budynek, w którym mieści się
Krwiodawstwa. Planujemy w przyszłym roku przebudować go na lokale mieszkalne.
Radny Edward Łyba zwrócił się z pytaniem, kto projektuje salę gimnastyczną dla
Zespołu Szkół Samochodowych w Żarach.
Starosta Janusz Dudojć poinformował, że dwa dni temu odbyło się spotkanie z
Wydziałem Zamówień Publicznych i dyrektorem szkoły Panem Nowaczyńskim dot.
projektu sali. Projekt jest jeszcze nie zakończony i dlatego też środki przechodzą na
następny rok budżetowy, jako niewygasające.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych:
- „za podjęciem uchwały” – 20 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów,
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 4.
Ad. 6
Przystąpiono do realizacji pkt 6 porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2014 r.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy są uwagi bądź zapytania do
projektu uchwały?
Skarbnik Powiatu przedstawiła erratę do projektu uchwały – zał. nr 5.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych:
- „za podjęciem” – 20 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
powołania Komisji Rewizyjnej Rady, określenia jej przedmiotu działania i składu
osobowego.
Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego
Komisji.
Radny Wiktor Kułdosz zgłosił kandydaturę radnego Romana Pogorzelca .
Pan Pogorzelec wyraził zgodę.
Radny Tomasz Czajkowski zgłosił kandydaturę radnego Kazimierza Drozda.
Pan Drozd wyraził zgodę.
Wobec braku dalszych zgłoszeń Przewodnicząca Rady ogłosiła głosowanie nad
kandydaturą radnego Romana Pogorzelca na przewodniczącego komisji.
W głosowaniu brało udział 20 radnych:
- „za kandydaturą” – 13 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 7 głosów,
Przystąpiono do głosowania nad kandydaturą radnego Kazimierza Drozda na
przewodniczącego komisji.
W głosowaniu brało udział 20 radnych:
- „za podjęciem” – 5 głosów,
- „przeciw” – 3 głosów,
- „wstrzymujących się” – 12 głosów,
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na podstawie przeprowadzonych głosowań
Przewodniczącym Komisji został wybrany radny Roman Pogorzelec.
Przewodnicząca Rady poprosiła
Przewodniczącego Komisji.

o

zgłaszanie

kandydatur

na

zastępcę

Radny Józef Radzion zgłosił kandydaturę radnego Mariana Dąbrowskiego.
Pan Marian Dąbrowski wyraził zgodę.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy są inne kandydatury?
Brak.
Wobec braku dalszych zgłoszeń Przewodnicząca Rady ogłosiła głosowanie nad
kandydaturą radnego Mariana Dąbrowskiego na zastępcę przewodniczącego komisji.
W głosowaniu brało udział 20 radnych:
- „za kandydaturą” – 12 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 8 głosów,
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Pani Helena Sagasz stwierdziła, że Rada Powiatu wybrała radnego Mariana
Dąbrowskiego na zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłaszanie kandydatur na funkcję Sekretarza
Komisji Rewizyjnej.
Wicestarosta Małgorzata Issel zgłosiła radnego Dawida Nowakowskiego.
Radny Dawid Nowakowski wyraził zgodę.
Radny Roman Mazurkiewicz stwierdził, że zgodnie ze statutem powiatu żarskiego
wiceprzewodniczący Rady Powiatu nie może wchodzić w skład Komisji rewizyjnej.
Po konsultacji z radcą prawnym stwierdzono, że Pan Nowakowski nie może
wchodzić w skład Komisji Rewizyjnej.
Radny Wiktor Kułdosz zgłosił kandydaturę radnego Artura Rygiel.
Pan Artur Rygiel nie wyraził zgody na kandydowanie.
Radny Tomasz Czajkowski zgłosił radnego Pana Kazimierza Drozda na funkcję
sekretarza Komisji Rewizyjnej.
Pan Kazimierz Drozd wyraził zgodę na kandydowanie.
Przewodnicząca Rady ogłosiła głosowanie nad kandydaturą radnego Kazimierza
Drozda na sekretarza komisji.
W głosowaniu brało udział 20 radnych:
- „za kandydaturą” – 9 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 11 głosów,
Raca prawna Pani Daria Szantar stwierdziła, że kandydatura radnego Kazimierza
Drozda nie przeszła i należy powtórzyć procedurę.
Po protestach radnych, którzy twierdzili, iż kandydatura radnego Kazimierza Drozda
została przyjęta, radca prawny poprosiła o chwilę przerwy na sprawdzenie wyników
glosowania.
Po krótkiej przerwie radca prawny ogłosiła, że kandydatura radnego Kazimierza
drozda zna funkcję sekretarza Komisji Rewizyjnej została przyjęta przez Radę
Powiatu.
Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłaszanie kandydatur na członków Komisji
Rewizyjnej.
Radni nie zgłosili radnych na członków Komisji Rewizyjnej.
Pani Helena Sagasz stwierdziła, ze wobec braku kandydatur na członków Komisji
rewizyjnej, Komisja będzie pracowała w 3-osobowym składzie.
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O godz. 1055 posiedzenie Rady Powiatu opuścił radny Tomasz Czajkowski.
Przewodnicząca Rady ogłosiła glosowanie w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Rady, określenia jej przedmiotu działania i składu osobowego zgodnie
z wcześniejszymi głosowaniami nad kandydaturami.
W głosowaniu brało udział 19 radnych:
- „za podjęciem uchwały ” – 19 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” –0 głosów,
Uchwała została podjęta – zał. nr 7.
Ad. 8
Przystąpiono do realizacji pkt 8 porządku obrad tj. interpelacje i zapytania.
Brak.
Ad. 9
Przystąpiono do realizacji pkt 9, tj. wolne wnioski, sprawy różne.
Starosta Janusz Dudojć odczytał podziękowanie od Marszałka Województwa
Lubuskiego za osiągnięcia sportowe w 2014 roku dla Starostwa Powiatowego.
Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak skierowała list o treści:
„W imieniu samorządu Województwa Lubuskiego dokonując oceny osiągnięć
lubuskich sportowców we współzawodnictwie dzieci, młodzieży w roku 2014,
składam serdeczne podziękowania za wkład w rozwój sportu młodzieżowego na
terenie Powiatu. Sport młodzieżowy bez przychylności poszczególnych rad miast,
gmin i powiatów, Prezydentów, Burmistrzów, Starostów, nie miałby szans na
efektywny rozwój. Sportowe talenty długo czekałyby na odkrycie.
Serdecznie gratuluję wszelkich podejmowanych działań na rzecz rozwoju kultury
fizycznej, sportu. Należy, bowiem pamiętać, iż sport jest bardzo istotną częścią życia
społecznego, wokół której można integrować społeczności lokalne, dlatego warto
przeznaczać na ten cel siły i środki”.
To podziękowanie Starosta Janusz Dudojć zadedykował Staroście Markowi
Cieślakowi, bo są to osiągnięcia za rok 2014.
Co roku Powiat Żarski otrzymywał wyróżnienia. Zajmował I miejsce w tej sportowej
rywalizacji.
Radny Tadeusz Płóciennik przekazał na ręce Pana Starosty podziękowanie.
W sobotę uczestniczył w uroczystości – na finale IX edycji turnieju bilarda stołowego
im. Józefa Lechockiego. Wspaniała impreza, wspaniali ludzi i bardzo ładnie
podziękowali Starostwu.
Pan Edward Łyba zgłosił Klub radnych Forum Samorządowe w ilości 5 radnych, tj.
Edward Łyba, Janusz Dudojć, Józef Radzion, Artur Rygiel, Dariusz Dyba.
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Przewodnicząca Rady Pani Helena Sagasz poinformowała, że dokonano zgłoszenia
Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej i Klub radnych Lewica Razem, tym samym
na dzień dzisiejszy mamy oficjalnie zgłoszone 3 Kluby Radnych.
Przewodnicząca Rady złożyła radnych życzenia okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz nadchodzącego Nowego Roku 2015.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu zamknęła
posiedzenie III sesji Rady Powiatu Żarskiego o godz. 1105.

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