PROTOKÓŁ NR IV/2014
z sesji Rady Powiatu Żarskiego odbytej w Żarach
w dniu 27 stycznia 2015 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 Tomasz Czajkowski), 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. Sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy
Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
3. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy
Komisji w okresie między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Żarskiego na lata 2015-2025:
a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej,
b) głosowanie.
5. Podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Żarskiego na 2015 rok:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu
Powiatu – wg posiadanych materiałów
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych,
d) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii i wniosków
poszczególnych komisji – autopoprawka Zarządu Powiatu.
e) dyskusja nad wnioskami oraz wniesionymi autopoprawkami i ich
przegłosowanie,
f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na rok 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji
Rewizyjnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego na rok 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały II/8/2014 Rady Powiatu Żarskiego z
dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu
osobowego stałej Komisji Edukacji i Unii Europejskiej.
10. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Uchwały II/9/2014 Rady Powiatu Żarskiego z
dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu
osobowego stałej Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski, sprawy różne.
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Ad. 1.
Przystąpiono do realizacji pkt 1 porządku obrad tj przyjęcia protokołu III 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 20 radnych:
- „za przyjęciem” - 20 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Protokół z III sesji Rady Powiatu został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 2
Przystąpiono do pkt 2 porządku obrad tj. sprawozdania Starosty Powiatu z
wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami
– zał. nr 2
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Radni otrzymali sprawozdanie z prac Zarządu
i w związku z tym, czy ktoś ma uwagi bądź pytania do sprawozdania?
Radny Kazimierz Drozd zwrócił się z pytaniem dot. posiedzenia w dniu 31.12.2014 r.
zmiany w uchwale budżetowej na rok 2014 -Rozdz. 75702 § 4900 zmieniono na
§ 8110 – Starostwo – 23 038 zł – przesunięcie środków zgodnie z przewidywanym
wykonaniem.
§ 4900 to jest Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej, natomiast § 8110
to są odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez
jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.
Dlaczego zmiany z jednego na drugie. Niby jest to w tym samym rozdziale, ale to są
odsetki.
Następnie 12.02.2015 r. wykaz nieruchomości oddanych w najem. Jest na 3 lata
jedna nieruchomość, na 10 lat dwie nieruchomości, tylko że tutaj jeżeli jest na 3 lata,
na 10 lat to jest tylko, że są to nieruchomości, ale chciałby więcej wiedzieć na temat
tych nieruchomości.
Następnie jest zapis o przedłużeniu umów najmu nieruchomości będących w trwałym
zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Żarach. Czy środki
finansowe pozyskane z wynajmu trafia do szkoły czy też do budżetu powiatu?
Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – rozdz. 70 005 – § 0770. Było w projekcie
budżetu zapisane 200 000 zł, a teraz jest Starostwo - 368 317 zł – zwiększenie planu
dochodów – środki ze sprzedaży mienia Powiatu – pozostała do zapłaty kwota z
tytułu sprzedaży MDK w Żarach.
Rozdz. 75 405 Komendy Policji - § 6170 – Starostwo – 68 317 zł - zwiększenie planu
wydatków – wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego " Zwalczanie
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kłusownictwa wodnego na terenie Łużyckiej Lokalnej Grupy Rybackiej przez KP
Policji w Żarach" – jest to wkład własny do projektu pn. „ Zwalczanie kłusownictwa
wodnego na terenie Łużyckiej Lokalnej Grupy Rybackiej przez Komendę Powiatową
Policji w Żarach, w celu zachowania różnorodności biologicznej i chronionych
gatunków ryb lub innych organizmów wodnych”
Policja ma czuwać nad bezpieczeństwem, ale czy trzeba dopłacać na inwestycje.
Czy to powinna Łużycka Grupa Rybacka czy Powiat?
Starosta Janusz Dudojć poinformował, że w pierwszej sprawie poprosi Skarbnika
Powiatu o udzielenie odpowiedzi. W następnych sprawach poprosił radnego o
przedstawienie zapytań na piśmie. Materiały radni otrzymują dużo wcześniej i
zawsze można zwrócić się o wyjaśnienie i wówczas odpowiedni Wydział Starostwa
przygotuje stosowną odpowiedź.
Skarbnik Powiatu Pani Siemianowska, że jeżeli chodzi o tą zmianę, to nie jest
zamiana paragrafu, tylko to jest zwykłe przesuniecie środków między paragrafami.
Po prostu więcej środków zostało na odsetkach a na 4900 płacimy zobowiązanie
wobec banku Raifaiesen i pod koniec roku zdarza się środki, ponieważ odsetki nie są
znane do ostatniego dnia, podobnie jak w Rozdz. 850 111 – mamy układ ratalny z
ZUS-em i i tak samo te odsetki nieznane są do końca rozliczenia.
Pani Siemianowska wyjaśniła sprawę związaną z projektem policji. Na Komisjach
tłumaczyła i ta zmiana dotyczy autopoprawki, która jest wprowadzana do budżetu i
dzisiaj Radni ja mają. Dotyczy ona dofinansowania powiatu żarskiego do projektu, w
jakim uczestniczy Komenda Powiatowa. Ten projekt opiewa na łączną kwotę ponad
900 tys. zł. i polega na zakupie 7 aut – radiowozów, które będą wykorzystane przez
Policję.
Radny Kazimierz Drozd stwierdził, że jeżeli on się zapytuje w temacie sprawozdania
Starosty z prac Zarządu, to nie po to, żeby z tego robić tajemnicza sprawę i że
dostanie na piśmie, tylko po to, aby było to wyjaśnione na forum Rady.
Radny Marek Cieślak stwierdził, że doskonale rozumie, że Radni otrzymują
informację na piśmie, ale wątpliwości rozwiewa się na forum.
Starosta Janusz Dudojć stwierdził, że odpowiedź nie jest tajemnicą i wszyscy taka
informację otrzymają.
Ad. 3
Przystąpiono do pkt 3 porządku obrad tj. informacji Przewodniczących Komisji
Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy Komisji w okresie między sesjami.
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Pan Marek Femlak
poinformował, że Komisja odbyła posiedzenie w dniu 20 stycznia 2015 r. W
programie obrad było: wybór wiceprzewodniczącego Komisji. Został nim radny
Zbigniew Wydrych. Komisja przyjęła plan pracy na rok 2015 oraz zaopiniowała
projekt uchwały budżetowej na rok 2015 oraz uchwałę w sprawie ustalenia godzin
pracy aptek na rok 2015 rok.
Przewodniczący Edukacji i Unii Europejskiej Pan Tadeusz Płóciennik poinformował,
że Komisja obradowała w dniu 21 stycznia 2015 r. Komisja zatwierdziła projekt
uchwały budżetowej na rok 2015. Przyjęła plan pracy Komisji na rok 2015.
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Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej Pan
Wiktor Kułdosz poinformował, że Komisja obradowała w dniu 14 stycznia 2015 r.
Opracowano plan pracy Komisji na rok 2015 oraz zaopiniowano projekt uchwały
budżetowej Powiatu Żarskiego na rok 2015.
Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Pan Edward Bojko poinformował, że
Komisja obradowała 9 stycznia 2015 r. Komisja zajmowała się projektem budżetu na
rok 2015.
Przewodniczący Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich Pan Edward
Skobelski poinformował, ze Komisja obradowała 20 stycznia 2015 r. Na posiedzeniu
Komisji dokonano wyboru wiceprzewodniczącego komisji, który został Pan Artur
Rygiel. Ponadto Komisja opracowała plan pracy Komisji na rok 2015 oraz
zaopiniowała projekt budżetu na rok 2015.
Ad. 4
Przystąpiono do pkt 4 porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2015-2025:
a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej,
Skarbnik Powiatu odczytała Uchwałę Nr 731/2014 Składu Orzekającego
w Zielonej Górze z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wydania opinii o projekcie
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Żarskiego na lata 2015-2025 – zał. nr 3.
b) głosowanie.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 20 radnych.
W głosowaniu brało udział 20 radnych:
„za podjęciem” – 16 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 4 głosy
Uchwała została podjęta większością głosów – głosowanie jawne – zał. nr 4.
Ad. 5
Przystąpiono do pkt 5 porządku obrad tj. podjęcia Uchwały Budżetowej Powiatu
Żarskiego na 2015 rok:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu
Powiatu,
Przewodnicząca Rady oznajmiła, że Radni otrzymali projekt uchwały budżetowej
wraz z uzasadnieniem w grudniu oraz autopoprawkę do projektu budżetu – zał. nr 5.
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
Skarbnik Powiatu Eliza Siemianowska odczytała Uchwałę Nr 730/2014 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia
28 listopada 2014 r. – zał. nr 6.
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c) przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych,
Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących Komisji Stałych o przedstawienie
stanowisk Komisji Stałych Rady w przedmiocie projektu uchwały budżetowej powiatu
Żarskiego na 2015 rok.
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Pan Marek Femlak
poinformował, że Komisja zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na rok 2015
pozytywnie przy 1 głosie wstrzymującym się.
Przewodniczący Komisji Edukacji i Unii Europejskiej Tadeusz Płóciennik
poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu na rok 2015.
Komisja wyraziła jednakże zastrzeżenia do pkt 13 dot. budowy sali gimnastycznej
przy Zespole Szkół Samochodowych w Żarach.
Szkoła ta wymaga obiektów sportowych, ale budowanie kilku małych sal zamiast
jednej wielofunkcyjnej to na tym trzeba się poważnie zastanowić. To jest uwaga
Komisji.
Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Pan Edward Bojko poinformował, że
Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały budżetowej na rok 2015.
Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej Pan
Wiktor Kułdosz poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały budżetowej na rok 2015.
Przewodniczący Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich Pan Edward
Skobelski poinformował, że Komisja 3 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym”
przyjęła projekt uchwały budżetowej na rok 2015.
d) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii i wniosków
poszczególnych komisji,
Starosta Powiatu Janusz Dudojć poinformował, że do Zarządu Powiatu nie wpłynęły
żadne wnioski Komisji Stałych Rady. W związku jednak z przeniesieniem terminu
przyjęcia uchwały budżetowej na rok 2015 zaszła konieczność wprowadzenia
autopoprawki do projektu uchwały budżetowej, na 2015, którą również radni
otrzymali i która to była przedmiotem dyskusji na poszczególnych Komisjach.
Komisje również nie wniosły żadnych uwag do tych autopoprawek.
Na posiedzenie IV sesji Rady Powiatu przybył radny Tomasz Czajkowski –
godz. 1045.
Stan radnych 21 osób.
e) dyskusja nad wnioskami oraz wniesionymi autopoprawkami i ich przegłosowanie.
Radny Marek Cieślak stwierdził, że nie zrealizowano w pełni pkt a, czyli
przedstawienie projektu uchwały budżetowej nastąpiło wcześniej, natomiast brak
uzasadnienia Zarządu Powiatu wg posiadanych materiałów.
Jak Przewodnicząca Rady zauważyła jest to projekt uchwały złożony przez
poprzedni Zarząd i jako jego ówczesny Przewodniczący wie, o co w tym projekcie
chodziło. Jaki jest kierunek rozwoju powiatu w nim przedstawiony, natomiast w
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gąszczu koniecznych liczb i słów tej strategii nie widać, dlatego uważa, że dla
wszystkich radnych, szczególnie którzy są nowi w tej Radzie istotne by było
przedstawienie w kilku słowach kierunku działania Zarządu Powiatu,
zaakceptowanego w tym budżecie.
Stwierdził, iż rozumie, że Zarząd Powiatu postanowił realizować swoistą strategię
poprzedniego Zarządu i dlatego taki właśnie budżet bez istotnych poprawek został
przedstawiony.
Dlatego też poprosił Pana Starostę o dwa słowa z uwzględnieniem poprawki o której
mówił Przewodniczący Komisji Oświaty Tadeusz Płóciennik.
Jego zdaniem należałoby wyjaśnić, że w samochodówce to nie będzie kilka małych
sal, tylko będzie jedna duża wielofunkcyjna sala i salka specjalistyczna dla sportów
walki. Taki był projekt i uważa, że powinien się Przewodniczący Zarządu do tego
odnieść.
Starosta Janusz Dudojć poinformował, że wszyscy radni otrzymali projekt uchwały
Budżetowej na rok 2015 zawierający pełne uzasadnienie do projektu uchwały
budżetowej na 2015 rok. Jest tu wszystko opisane, każdy się z tym zapoznał.
Odstąpiliśmy od tego, aby czytać całe uzasadnienie na poprzednich Radach i w tej
chwili również nie widzi potrzeby, aby czytać całe uzasadnienie, nie mniej jednak
może się odnieść do tej jednej uwagi z Komisji Edukacji i Unii Europejskiej, której
Przewodniczący tylko zaznaczył, że są jakieś wątpliwości.
Komisja zaakceptowała jednogłośnie projekt uchwały, to była tylko uwaga, dygresja a
w tym momencie jeżeli chodzi o budowanie hali sportowej, czy sal sportowych jest to
też opisane w projekcie budżetu na 2015 rok. Dzisiaj Zarząd Powiatu nic nie zmienia.
Pan Starosta przypomniał, że dzisiaj przedstawił stanowisko w sprawie opinii
i wniosków Komisji Stałych i skoro żadne nie wpłynęły, to nie ma się, do czego
odnosić. Również do wprowadzonej autopoprawki, żadna Komisja się nie odniosła.
Dzisiaj Rada uchwala budżet a na Komisjach opiniowaliśmy projekt.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem do radnego Marka Cieślaka, czy ta
odpowiedź wystarcza Przewodniczącego Zarządu?
Radny Marek Cieślak stwierdził, że ta odpowiedź jest wystarczająca.
f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 21 radnych.
W głosowaniu brało udział 21 radnych:
„za podjęciem” – 21 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowanie jawne – zał. nr 7.
O godz. 1050 posiedzenie obrad opuścił radny Marek Femlak. Stan radnych 20.
Ad. 6
Przystąpiono do pkt 6 porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia
planu pracy Rady Powiatu na rok 2015.
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Przewodnicząca Rady zwrócił się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały?
Brak uwag.
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 8.
Ad. 7
Przystąpiono do pkt 7 porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia
rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
Przewodnicząca Rady zwrócił się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały?
Brak uwag.
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 9.
Ad. 8
Przystąpiono do pkt 8 porządku obrad tj. podjęcia w sprawie ustalenia rozkładu
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego na rok 2015.
Przewodnicząca Rady zwrócił się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały?
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. 9
Przystąpiono do pkt 9 porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie zmiany
Uchwały II/8/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie
ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałej Komisji Edukacji i Unii
Europejskiej.
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Przewodnicząca Rady poinformowała, iż radny Edward Łyba zgłosił chęć udziału w
pracach Komisji Edukacji i Unii Europejskiej w związku z powyższym przygotowano
projekt uchwały zmieniającej skład osobowy tej Komisji.
Przewodnicząca Rady zwrócił się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały?
Brak uwag.
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 10.
Ad. 10
Przystąpiono do pkt 10 porządku obrad tj. podjęcia uchwały sprawie zmiany Uchwały
II/8/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia
przedmiotu działania oraz składu osobowego stałej Komisji Edukacji i Unii
Europejskiej.
Radny Edward Skobelski poinformował Radę, że złożył rezygnację z funkcji
Przewodniczącego Komisji, ponieważ był członkiem 2-ch Komisji i członkiem
Zarządu, więc był mocno zaangażowany w pracę Rady i dlatego też postanowił
zrezygnować z funkcji Przewodniczącego komisji na rzecz kolegi radnego Edwarda
Łybę, którego rekomenduje na tę funkcję.
Radny Edward Łybę wyraził zgodę na kandydowanie na funkcję Przewodniczącego
Komisji.
Przewodnicząca Rady zwrócił się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały?
Brak uwag.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych:
- „za podjęciem uchwały” – 19 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 1głos
Uchwała została podjęta większością głosów – zał. nr 11.
Ad. 11
Przystąpiono do pkt 11 porządku obrad tj. Interpelacje i zapytania radnych.
Brak.
Ad. 12
Przystąpiono do pkt 12 porządku obrad tj. Wolne wnioski, sprawy różne.
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Radny Kazimierz Drozd zgłosił powstanie Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w
składzie: Kazimierz Drozd, Tadeusz Płóciennik, Tomasz Czajkowski.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu zamknęła
posiedzenie IV sesji Rady Powiatu Żarskiego o godz. 1115.

Protokół z odtworzonego
nagrania oraz notatek z przebiegu
obrad sesji sporządziła:
Barbara Suprynowicz

9

