PROTOKÓŁ NR V/2014
z sesji Rady Powiatu Żarskiego odbytej w Żarach
w dniu 27 lutego 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 19 radnych (nieobecny radny Artur Rygiel i 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 IV 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 upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Żarskiego do wszczęcia uproszczonego postępowania skargowego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Stałych Rady na rok
2015.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu działań na rzecz
osób niepełnosprawnych na lata 2015-2020” .
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu rozwoju pieczy
zastępczej na lata 2015-2017”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Żagańskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób
niepełnosprawnych poprzez prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o
Niepełnosprawności w 2015 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na
rok 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla 105 Szpitala Wojskowego z
Przychodnią SP ZOZ w Żarach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych na członków Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski, sprawy różne.

Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
przedstawionego programu sesji?
Starosta zawnioskował o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie określenia
zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej w 2015 roku,
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Przewodnicząca Rady Helena Sagasz
wprowadzeniem jej do porządku obrad:

zaproponowała

głosowanie

nad

„za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia zadań
i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej w 2015 roku ”- 19 głosów
- „przeciw" – 0 głosów,
- „wstrzymujący sie" – 0 głosów.
Projekt uchwały został przyjęty do porządku obrad.
W związku z przyjęciem projekty uchwały Przewodnicząca Rady zaproponowała o
umieszczenie jej w pkt 12 jako zał. nr 10 - pozostałe punkty ulegają przesunięciu.
Przystąpiono do głosowania nad zmianą porządku obrad.
W glosowaniu brało udział 19 radnych.
- „za " – 19 głosów,
- „przeciw" – 0 głosów,
- „wstrzymujący – 0 głosów.
Zmiana porządku obrad została przyjęta jednogłośnie
Ad. 1.
Przystąpiono do realizacji pkt 1 porządku obrad tj przyjęcia protokołu IV 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” - 18 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 1 głos
Protokół z IV sesji Rady Powiatu został przyjęty większością głosów.
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
– wg zał. nr 2 do protokołu.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Radni otrzymali sprawozdanie z prac Zarządu
i w związku z tym, czy ktoś ma uwagi bądź pytania do sprawozdania?
Brak pytań i uwag.
Ad. 3
Przystąpiono do pkt 3 porządku obrad tj. informacji Przewodniczących Komisji
Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy Komisji w okresie między sesjami.
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Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Pan Marek Femlak
poinformował, że Komisja odbyła 2 spotkania. Pierwsze spotkanie odbyło się w
Hospicjum Żarskim. Była to Komisja poszerzona o włodarzy gmin, powiatów
ościennych. Obecny był także Wicemarszałek Województwa Lubuskiego.
Dyskusja dotyczyła sprawy funkcjonowania Hospicjum. Opracowano list intencyjny
do Dyrektora Lubuskiego narodowego Funduszu Zdrowia Pana Stanisława Łobacza.
Pod listem podpisali się wszyscy obecni. List skierowano również do Ministra
Zdrowia.
II posiedzenie Komisji odbyło się w sprawie zaopiniowania projektów uchwał dot.
Powiatowego programu Osób Niepełnosprawnych i w sprawie Powiatowego
Programu Pieczy Zastępczej.
Komisja zajęła się także sprawą dofinansowania Powiatu Żarskiego do zakupu
karetki dla Szpitalnego oddziału Ratowniczego przy 2105 szpitalu wojskowym.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o udzieleniu dotacji na ten cel.
Przewodniczący Edukacji i Unii Europejskiej Pan Tadeusz Płóciennik poinformował,
że Komisja Sokala się 11 lutego 2015r. Tematem spotkania była konferencja o
tematyce: Nowoczesna Edukacja skierowana do dyrektorów szkół i młodzieży
składająca się z dwóch części:
-dla dyrektorów szkół poświęcona nowemu programowi unijnemu Erasmus +Edukacja szkolna, kształcenie i szkolenie zawodowe, edukacja dorosłych, szkolenie
wyższe , sport, które poprowadzi Pani Anna Leszczyńska, konsultant regionalny
Programu Erasmus+.
- dla młodzieży wykład pn „Wyzwania społeczno-kulturalne stojące przed młodym
pokoleniem Polaków”, które poprowadzi dr hab. Jacek Kurzępa-profesor Wyższej
Szkoły Psychologii Społecznej we Wrocławiu, jeden z głównych inicjatorów akcji
„Młodzież w działaniu”, a obecnie Erasmus Plus.
w tej konferencji uczestniczyli dyrektorzy szkół oraz młodzież naszych szkół.
Pan Płóciennik poinformował, że Komisja w tym okresie odwiedziła placówki
oświatowe i stowarzyszenia. Byli w ZSOiT w Żarach, w ZSS w Żarach, w SOSW w
Lubsku, w Stowarzyszeniu „Żaranin”. Sporo uwagi Komisja poświeciła tematowi
budowy sal sportowych w ZSS w Żarach.
Pan Płóciennik poinformował, że odbyli także wizytację sal sportowych w ościennych
gminach, gdzie sale sportowe zostały wybudowane. Wnioski są proste a mianowicie,
trzeba wybudować halę pełnowymiarową, która będzie służyć wielu dyscyplinom
sportowym. Uczestniczono także w podsumowaniu Powiatowej Olimpiady Sportowej.
Spotkanie odbyło się w Lubsku.
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej Pan Tomasz
Czajkowski poinformował, że Komisja obradowała w dniu 25 lutego 2015 r. Tematem
posiedzenia był stan dróg powiatowych po zimie 2014/2015 oraz stan realizacji

planu remontów dróg na rok 2015
Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Pan Edward Bojko poinformował, że
Komisja obradowała 24 marca 2015 r. Komisja zaopiniowała projekty uchwał na V

sesję Rady Powiatu Żarskiego oraz ustaliła plan pracy komisji na rok 2015.
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Wiceprzewodniczący Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich Pan
Dariusz Dyba poinformował, że Komisja obradowała 23 lutego br w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Żarach.
Komisja przyjęła informację o rynku pracy, stanie i strukturze bezrobocia,
programach rynku pracy za 2014 rok (wskaźniki, porównanie do 2013 roku). Ponadto
Komisja zaopiniowała projekty uchwał na V sesję Rady Powiatu.
Ad. 4
Przystąpiono do pkt 4 porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Żarskiego do wszczęcia uproszczonego
postępowania skargowego.
Przewodnicząca Rady zwrócił się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały?
Brak uwag.
O godz. 1010 na posiedzenie Rady Powiatu przybył radny Artur Rygiel. Stan
radnych – 20.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych:
- „za podjęciem uchwały” – 19 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 1 głos,
Uchwała została podjęta większością głosów. – zał. nr 3.
Ad. 5
Przystąpiono do pkt 5 porządku obrad tj. podjęcia w sprawie uchwalenia planu pracy
Komisji Stałych Rady na rok 2015.
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 4.
Ad. 6
Przystąpiono do pkt 6 porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia
„Powiatowego Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 20152020”.
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Przewodnicząca Rady zwrócił się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały?
Radny Kazimierz Drozd zwrócił sie z pytaniem, jeżeli w rodzinie jest osoba
niepełnosprawna, to jaką otrzymuje pomoc finansową ta rodzina za opiekę i czy jest
prawdą, że do 18 roku życia osoby niepełnosprawnej ta pomoc finansowa jest
większa, a po ukończeniu 18 lat to dofinansowanie zmniejsza się do 500 zł.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Justyna Przedaszek
poinformowała, że Powiat realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej
i z zakresu rehabilitacji zawodowej.
Jedynie może udzielić informacji, jaką nasz Powiat udziela osobom
niepełnosprawnym. Powiat realizuje zdania rehabilitacji społecznej i z zakresu
rehabilitacji zawodowej, która realizuje Powiatowy Urząd Pracy. PCPR udziela
dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, sprzętów rehabilitacyjnych, likwidacji
barier architektonicznych, środków pomocniczych. Jest również dofinansowanie do
sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych. I tym zajmuje się przede
wszystkim nasze Centrum i nasz Powiat.
Z tego, co się orientuje, to rzeczywiście do 18 roku życia otrzymuje się wyższe
świadczenie na dziecko niepełnosprawne, ale szczegółów nie zna, bo tym zajmuje
się Urząd Miasta czy gminy, bo to jest ich zadanie ustawowe. Urzędy gmin zajmują
się świadczeniami dla osób niepełnosprawnych.
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 5.
Ad. 7
Przystąpiono do pkt 7 porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia
„Powiatowego Programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017”.
Przewodnicząca Rady zwrócił się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały?
Radny Kazimierz Drozd stwierdził, że Powiat realizuje to co przynosi Rząd poprzez
ustawy.
Skarbem narodowym jest rodzina, natomiast piecza zastępcza, której będzie się
tworzyło coraz więcej , jeżeli będzie ta konwencja o zwalczaniu przemocy rodzinie.
Zapobieganie przemocy wobec kobiet, która w Polsce wcale nie jest jak to pisze ta
konwencja, bo w konwencji jest mowa o walce ze stereotypami, to znakiem tego, że
my i rodziny są prowadzone zgodnie z zasadami i ze świadomością narodową,
kulturą, wiarą, natomiast to co się mówi w Konwencji to będzie jak jakby odrzucenie
tego wszystkiego, co przez tysiące lat pielęgnowano.
Ta konwencja wskazuje, jak należy wychowywać dzieci w rodzinie, w takich ramach
jak wymyslilli naukowcy a nie jak rodzina uważa. TO spowoduje zdaniem radnego, ze
będzie coraz więcej rodzin zastępczych, bo Państwo coraz więcej wchodzi „z butami”
w rodziny i interesuje się tym czym powinna.
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Zdaniem radnego pomoc rodzinie to powinna być taka, że, jeżeli jest w rodzinie
niedostatek, to powinno się dać 500 zł. na dziecko i wtedy jest to największa pomoc,
a tu pomagamy rodzinie zastępczej płacąc jej tyle a tyle, ale jak rodzic ma dziecko i
nie ma środków to nie dostanie nic.
Przewodnicząca Rady Helena Sagasz stwierdziła, że napewno rodziny zadowoliły by
się większymi pieniędzmi z wielka radością, ale Powiat, czy też gmina realizuje
obowiązujące prawo, na które nie mamy wielkiego wpływu. Politykę w naszym
państwie stanowi Sejm.
Dyrektor PCPR Pani Justyna Przedaszek odnosząc się do wypowiedzi radnego pana
Kazimierza Drozda stwierdziła, że Program rozwoju pieczy zastępczej nie oznacza,
że idziemy w kierunku rozwoju tej pieczy zastępczej. Od wejścia w życie ustawy o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, czyli od 2012 roku cały czas
pracownicy Centrum przyświeca jeden cel, żeby tych dzieci wychowywały się
rodzinie naturalnej a dopiero, kiedy niestety z różnych względów czy to przemoc w
rodzinie, czy to alkohol w rodzinie,. Kiedy zaczyna występować rażące zaniedbanie
dzieci, wówczas my, jako Powiat musimy zabezpieczyć tę pieczę i ją zabezpieczamy,
ale w momencie, kiedy dziecko jest w takim stanie, że rodzice nie mogą go
wychowywać, nie chcą go wychowywać, odrzucają to dziecko, są nie odpowiedzialni,
dopiero wtedy dziecko trafia do pieczy zastępczej. Nigdy żadnego dziecka nie
odebrano od rodziców w przypadku biedy. To nie chodzi w tym programie o
pieniądze. Dziecko z punktu takiego moralnego wychowywać w rodzinie naturalnej i
do tego dąży Centrum poprzez koordynatorów rodzin. To, że nazywa się to rozwój
pieczy zastępczej, to nie oznacza, ze jest to rozwój pieczy zastępczej, a dowodem na
to jest to, że w tym miesiącu, dokładnie wczoraj uzyskaliśmy dane, ze w naszym
Domu Dziecka w Lubsku mamy jedno wolne miejsce, gdzie w poprzednich latach
mieliśmy 6, 7, 8 dzieci ponad stan. W tej chwili mamy w jednym Domu Dziecka
mamy 1 wolne miejsce, dlatego też nie możemy tu mówić o rozwoju pieczy
zastępczej, tylko musimy prowadzić takie działania, aby to dziecko nie trafiało do
pieczy zastępczej.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych:
- „za podjęciem uchwały” – 19 głosów,
- „przeciw” – 1 głos,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta większością głosów – zał. nr 6.
Ad. 8
Przystąpiono do pkt 8 porządku obrad tj. podjęcia w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Żagańskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania
osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w 2015 roku.
Przewodnicząca Rady zwrócił się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały?
Brak uwag.
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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 7.
Ad. 9
Przystąpiono do pkt 9 porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na rok 2015 i erraty, którą dzisiaj otrzymali
Radni.
Skarbnik Powiatu Pani Siemianowska poinformowała, że dzisiaj została radnych
dostarczona errata do projektu uchwały na dzisiejszą sesję.
Dzisiaj Zarząd Powiatu na dzisiejszym posiedzeniu podjął uchwałę w sprawie zmian
Uchwały budżetowej i ona ma wpływ na dzisiejszą uchwałę a mianowicie zmienia się
załącznik nr 3 – wydatki majątkowe. Wprowadzone są dwa nowe zadania tak jak jest
w erracie.
W związku z tymi zmianami ulega zmianie strona pierwsza projektu uchwały tj. część
normatywna.
Radny Kazimierz Drozd zwrócił się z pytaniem dot: zwiększenia planów dochodów o
316 tys. zł.
Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że w zał. nr 1 są to dochody – to są środki dotacji
celowej w ramach programów w ramach programów finansowanych ze środków
europejskich. Dotyczą one inwestycji realizowanej w zeszłym roku, tj.
termomodernizacja Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy.
Radny Edward Bojko zwrócił się z pytanie, czy te środki w tej erracie maja być
dopisane jako pkt 17 i 18 - w zał. nr 3 do uchwały?
Pani Siemianowska stwierdziła, ze nie może powiedzieć, że to akurat będą te pkt,
ponieważ one są szeregowane wg działów i rozdziałów.
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. 10
Przystąpiono do pkt 10 porządku obrad tj. podjęcia uchwały sprawie udzielenia
dotacji dla 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach.
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Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Marek Femlak dodał do
poprzedniego wystąpienia i poinformować, że tą całą sytuację uzgadniał z
Naczelnym lekarzem „Szpitala na Wyspie’ z Prezesem „Szpitala na Wyspie” Mają oni
świadomość jak funkcjonuje służba zdrowia. Zadeklarował, ze karetka będzie
również służyć, jeżeli zajdzie potrzeba dla pacjentów ze „Szpitala na Wyspie”. Jest
tworzony zespół wyjazdowy składający się z lekarza, pielęgniarki specjalistycznej i
kierowcy. Zespół wyjazdowy będzie działał na zasadach uzgodnionych ze „Szpitalem
na Wyspie’. |Może to będzie mieszany Zespół składający sie z lekarza „Szpitala na
Wyspie’. \wszelkie te sprawy będą jeszcze uzgadniane na poziomie naszych szpitali.
Przewodnicząca Rady zwrócił się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały?
Szpitalne Oddziały Ratunkowe w całej Polsce są niedofinansowane. Koszt
dofinansowania przez NFZ jednej doby funkcjonowania SOR-u to jest 7200 zł. Jak to
ma wyglądać dobrze, skoro musi być 4 lekarzy na dyżurze, 18 ratowników i
pielęgniarek, wykonanie mnóstwa topografii i zdjęć. Ta kwota nie wystarcza na
pensje dla tych pracowników, więc generalnie SOR-y dołują każdy szpital. SOR-y
utrzymywane są generalnie dla bezpieczeństwa pacjentów ciężkich, trudnych
i ratować ich życie.
Przewodnicząca Rady Pani Sagasz poinformowała, że na odwrocie uchwały ujęte
jest uzasadnienie i jej zdaniem dość dużo na ten temat było mówiono.
Radny Kazimierz Drozd stwierdził, ze na Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
mówiono, ze karetka ma być dla SOR a nie dla 105 szpitala.
Starosta Janusz Dudojć w odniesieniu do wypowiedzi radnego Drozda oznajmił, iż
sądził, że Pan radny Drozd wie, że SOR jest przy 105 szpitalu wojskowym a nie przy
„Szpitalu na Wyspie”.
Radny Marek Cieślak poinformował, że jest za tym, aby dofinansować zakup karetki,
ale na Komisji prosił, aby w umowie zostały zachowane stosowne zapisy
zabezpieczające interes Powiatu.
Skarbnik powiatu poinformowała, ze umowy posiadają zapisy, które zabezpieczają
interes Powiatu.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych:
- „za podjęciem uchwały” – 18 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 2 głosy
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 9.
Ad. 11
Przystąpiono do pkt 11 porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie delegowania
radnych na członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Pani Sagasz poinformowała, że Zarząd Powiatu zaproponował radnych Pana
Edwarda Łybę i Pana Edwarda Skobelskiego do składu Komisji.
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Dzisiaj na sesji nieobecny jest Pan Edward Łyba, jednakże złożył oświadczenie, że
wyraża zgodę na udział w pracach 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. 12
Przystąpiono do pkt 12 porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie określenia
zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej w 2015 roku.
Przewodnicząca Rady zwrócił się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Justyna Przedaszek
poinformowała, ze otrzymano środki z PFRON, zwołano Radę Społeczną i ustalono
podział środków.
Zgodnie z otrzymaną informacją o wysokości środków PFRON w 2015 r., dla powiatu
żarskiego przyznano kwotę 1.982.371 zł, z czego Zarząd PFRON zaplanował kwotę
813.780 zł na zobowiązania dotyczące finansowania kosztów działania WTZ
w Żarach i Lubsku.
W związku z powyższym, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych pozostała kwota w wysokości 1.168.591 zł.
Na rehabilitacje zawodową przeznaczono 120.000 zł. na rehabilitacje społeczną
przeznaczono 1.048.591zł.
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 11.
Ad. 13
Przystąpiono do realizacji pkt 13 porządku obrad tj. interpelacje i zapytania radnych.
Radny Kazimierz Drozd złożył interpelację w sprawie przywrócenia przystanków
autobusowych przy ul. Ułańskiej w Zarach.
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Starosta Janusz Dudojć poinformował, że Starostwo wydało decyzje o zmianie
organizacji ruchu na ul. Ułańskiej w Żarach. Nie będzie parkingu na samochody
osobowe a będą przystanki autobusowe.
Radny marek Cieślak odniósł się do artykułu w gazecie dot. Rady Pożytku
Publicznego. Zwrócił się do Starosty Żarskiego z zapytaniem, dlaczego powiedział do
redaktora gazety, że ta Rada nie działa? W sierpniu 2013 roku Przewodnicząca tej
Rady Pani Irena Marciniak składała obszerną informację o działalności tej Rady.
Druga sprawa dot. sali sportowej w Zespole Szkół Samochodowych w Żarach.
Nieprawda jest, że została opracowana za 20 tys. zł. Koncepcja, której nikt nie
oglądał, chyba, że Pan Starosta ma na siebie na myśli. Prezentację ta przedstawił
młodzieży, nauczycielom Zespołu szkół Samochodowych. Była przyjęta życzliwie.
Uznano, że takie rozwiązanie obiektów sportowych w zupełności szkole wystarcza,
zatem nieprawdą jest, że nikt tego nie oglądał.
Trzecia sprawa to humorystyczna. Chciałby się dowiedzieć, w jaki sposób Program
oszczędnościowy, które nazwał Pan „Cieślaka” doprowadził do awarii centrali
telefonicznej. Centrala miała 15 lat, ale popsuła się wskutek Programu
oszczędnościowego Cieślaka.
Starosta Janusz Dudojć poinformował, że nie autoryzował słów w gazecie
regionalnej. Stwierdził również, że poprzez gazetę nie widzi potrzeby rozmawiać.
Można rozmawiać na Komisjach i sesji.
Jeżeli chodzi o Rade Pożytku Publicznego, to nie widzi problemu żeby ta Rada
działała. Ta Rada ma swój regulamin, ma swoje zadania i tutaj nikt nikomu nie
zabronił funkcjonować. Co było napisane w gazecie to nie wie, bo stara się jej nie
czytać.
Jeżeli chodzi o koncepcję budowy hali sportowej, nie sali sportowej tylko 2 sal
gimnastycznych, to na spotkaniu z wykonawcą projektu głównego zapytano na
Zarządzie, czy projektantka korzystała przy tworzeniu tego projektu z wizualizacji,
która kosztowała ok. 20 tys. zł. Projektantka odpowiedziała, że nie ma takiej potrzeby
patrzeć na wizualizacje, dlatego wizualizację trzeba było połączyć z projektem
i zaoszczędzić te pieniądze.
Wszyscy patrzyli na wizualizacje, ale nikt z tego wniosku nie wyciągnął.
Co się tyczy centrali telefonicznej, to się po prostu popsuła, bo funkcjonowała 15 lat i
miała prawo się popsuć.
Radny Marek Cieślak stwierdził, że w odniesieniu do sali sportowej, to jest totalne
nieporozumienie. Wizualizację tego typu można zrobić za 500 zł., natomiast 20 tys.
zł. zapłacono za koncepcję, która obejmowała m.in. uzgodnienia konserwatorskie,
prace geodezyjne i prace techniczne. Ktoś to po prostu musiał to pomierzyć, aby
zrobić koncepcję. Obiekt ma powstać w strefie konserwatorskiej i niekoniecznie taka
szopa będzie mogła stanąć jak w miejscowościach, o których mówił kolega
Płóciennik i które to zostały przez państwo zwiedzane. To jest środek miasta i
zabytek. Cały zespół szkolny ma charakter zabytkowy i musi to być wkomponowane,
musi to być zrobione zgodnie z zasadami sztuki konserwatorskiej, natomiast Pan
Starosta Janusz Dudojć wypowiedział się, że sala sportowa musi być inna, bo dzieci
chcą grac w siatkówkę.
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Pan Cieślak przypomniał, ze arena sportowa, którą tam planowano, ma wymiary
26x16 i spokojnie można grać i w siatkówkę i koszykówkę.
Rzeczywiście nie można rozgrywać mistrzowskich meczy w piłkę ręczną, ale są ma 3
takie sale, w których można grać.
Sala sportów walki, sala zapaśnicza została tam wkomponowana z tego względu, że
jest to możliwość uzyskania poważnych środków dodatkowych na inwestycje
kluczowe. Dla sportu zapaśniczego Ministerstwo Sportu od ręki udziela 50% dotacji,
jeśli obiekt nie będzie kosztował więcej niż 2 mln zł.
Zdaniem pana Cieślak ta sala sportów walki nie będzie kosztowała więcej niż
2 mln zł.i ten 1 milion jest w zasięgu ręki.
Rozumie, ze nie będzie się tam budować tej sali.
Pan Cieślak dodał, że kubatura tych obiektów będzie znacznie mniejsza niż kubatura
dużej hali sportowej, która też nie załatwia praktycznie niczego, bo ani nie jest to hala
widowiskowa taka jak w Lubsku, ani też nie jest to sala do pełnego wykorzystania
przez szkołę.
Starosta Janusz Dudojć stwierdził, że Pan były Starosta sam się zapytał i sam sobie
odpowiedział.
Starosta poinformował, ze czekamy na kosztorys tej Sali, czy też tych 2-ch salek i
zaproponował, aby poczekać jakie to będą koszty, bo jeżeli to będzie kosztować
2 mln zł. To już rozpoczynamy budowę.
Radny Tadeusz Płóciennik przytoczył krótkie zasady przyznawania pieniędzy na
budowę, rozbudowę obiektów sportowych.
Zgodnie z zasadami priorytetem są budowane hale pełnowymiarowe, przebudowa
hal, czy obiektów sportowych przeznaczonych dla wielu dyscyplin sportowych. Na to
są pieniądze przeznaczane z Ministerstwa Sportu.
Pan Płóciennik stwierdził, że w ostatnim czasie wybudowano wiele obiektów
sportowych i można je dostosować architektonicznie to istniejących obiektów.
W centrum miasta musi powstać obiekt, który będzie służył wielu różnym
dyscyplinom. I zapaśnikom i wszelkich pozostałym sportom, tym bardziej, że w tej
okolicy są 4 ośrodki oświatowe, i przedszkole, i szkoła podstawowa i szkoła średnia i
szkoła wyższa.
Radny Pan Cieślak stwierdził, że to nie chodzi o dotacje na salę szkolną. Jest po
prostu program Ministra Sportu, który przewiduje dofinansowanie obiektów dla
sportów kluczowych dla polskiego sportu. Jeśli jest to sport kluczowy dla zapasów
polskich, to taka dotacja jest możliwa, jeśli nie no nie i o tym decyduje opinia
Polskiego Związku Zapaśniczego.
Pan Cieślak poinformował, że posiada takie zapewnienie, ze opinia będzie i jeżeli nie
wykorzystamy jej, to to dofinansowanie otrzyma ktoś inny, kto będzie trenował
zapaśników.
Pan Cieślak odniósł się do Starosty Janusza Dudojcia, że nie autoryzuje się
wypowiedzi do telewizji.
Starosta Janusz Dudojć stwierdził, że wszyscy jesteśmy za tym, żeby ta sala czy
hala by la dla młodzieży wybudowana na potrzeby realizacji wychowania fizycznego,
który jest w programie nauczania szkół średnich.
Zdaniem Starosty trochę są tutaj mylone pojęcia, bo mylimy sport, który nie jest
zadaniem powiatu.
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Po konsultacjach z Gminą Żary, z Panem Burmistrzem, nie są oni zainteresowani
partycypowania w kosztach w ogóle, a zwłaszcza później w utrzymaniu tej sali, która
nie będzie służyła dla szkoły tylko dla ogólnie sportu.
Pan Starosta zaproponował, aby zakończyć ten temat, żeby nie dyskutować, co jest
autoryzowane, co nie, bo są to tylko słowa. Zarząd musiał anektować przesuniecie
terminu wykonania projektu ze względu na uwarunkowania architektoniczne
wniesione przez konserwatora zabytków. Pan Cieślak powiedział, że był projekt
przed wstępny i też był konsultowany z konserwatorem i potem główny projekt
konsultowany, ale jakoś wszystko nie zagrało, bo jeszcze nie można tego projektu
dokończyć. Poczekajmy na kosztorys tydzień, dwa i zobaczymy te 2 miliony
i będziemy budować.
Ad. 14
Przystąpiono do realizacji pkt 14 porządku obrad tj. wolne wnioski, sprawy różne.
Starosta Janusz Dudojć poinformował, że w poniedziałek będzie podpisana umowa z
Wojewodą Lubuskim na dofinansowanie w ramach tzw. „schetynówki” na
przebudowę Al. Wojska Polskiego.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu zamknęła
posiedzenie V sesji Rady Powiatu Żarskiego o godz. 1119.
Protokół z odtworzonego
nagrania oraz notatek z przebiegu
obrad sesji sporządziła:
Barbara Suprynowicz

12

