PROTOKÓŁ NR VI/2014
z sesji Rady Powiatu Żarskiego odbytej w Żarach
w dniu 31 marca 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
obecni są wszyscy radni, 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 V 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. Sprawozdanie z działalności za 2014 rok Komendanta Powiatowego Policji –
wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji Pana Zdzisława Tomaszewicza.
5. Sprawozdanie z działalności za 2014 rok Komendanta Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Żarach – wystąpienie Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Żarach Pana Roberta Słowikowskiego.
6. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa
sanitarnego w powiecie żarskim za 2014 rok – wystąpienie Powiatowego
Inspektora Sanitarnego Pana Piotra Bogusławskiego.
7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
za 2014 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz efektów
pracy Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2014 rok – zał. nr 2.
8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w
Lubsku za 2014 r.– zał. nr 3.
9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w
Żarach za 2014 r.– zał. nr 4.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i
obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego oraz reklam – zał. nr 5.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Żarach – zał. nr 6.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na
rok 2015– zał. nr 7.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski, sprawy różne.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
przedstawionego programu sesji?
Starosta zawnioskował o wprowadzenie projektów uchwał w sprawie:

1. wyrażenia zgody na przekazanie przez Powiat Żarski pomocy finansowej Gminie
Brzeźnica oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Żarskim a
Gminą Brzeźnica,
2. poparcia inicjatywy budowy drogi S12 i przebudowy drogi krajowej nr 18 do
parametrów autostrady A18
Przewodnicząca Rady Helena Sagasz zaproponowała
wprowadzeniem projektów uchwał do porządku obrad:

głosowanie

nad

„za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na przekazanie przez Powiat Żarski pomocy finansowej Gminie Brzeźnica oraz
zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Żarskim a Gminą Brzeźnica ”21 głosów
- „przeciw" – 0 głosów,
- „wstrzymujący sie" – 0 głosów.
Projekt uchwały został przyjęty do porządku obrad.
„za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie poparcia
inicjatywy budowy drogi S12 i przebudowy drogi krajowej nr 18 do parametrów
autostrady A18 ”- 21 głosów
- „przeciw" – 0 głosów,
- „wstrzymujący sie" – 0 głosów.
Projekt uchwały został przyjęty do porządku obrad.
W związku z przyjęciem projektów uchwał Przewodnicząca Rady zaproponowała o
umieszczenie ich kolejno: pierwszą w pkt 13 jako zał. nr 8, drugą w pkt 14 jako zał. nr
9- pozostałe punkty ulegają przesunięciu.
Przystąpiono do głosowania nad zmianą porządku obrad.
W glosowaniu brało udział 21 radnych.
- „za " – 21 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 V 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 21 radnych:
- „za przyjęciem” - 20 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 1 głos
Protokół z V 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?
Starosta Janusz Dudojć poinformował, że w dniu dzisiejszym na posiedzeniu
Zarządu Powiatu Żarskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 432/2013 z
dnia 17 września 2013 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Pożytku
Publicznego.
Jest to takie powołanie przez uzupełnienie w związku z tym, że Pani Danuta Madej
i Pani Wioletta Konieczna nie mogą być przedstawicielami Rady Powiatu Żarskiego
i na to miejsce powołano Panią Helenę Sagasz, jako przedstawiciela Rady powiatu
Żarskiego i Pana Edwarda Skobelskiego jako przedstawiciela Zarządu Powiatu
Żarskiego.
Radny Kazimierz Drozd zwrócił się z zapytaniem dot. posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 10 marca 2015r., tj.
1. Jest napisane, że zgodnie z Uchwałą Nr 413/2013 Zarządu Powiatu Żarskiego

z dnia 01.08.2013r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przetargów
za najem i dzierżawę, Zarząd każdorazowo ustala stawkę wywoławczą za
1m2 powierzchni dzierżawy, wysokość wadium i kaucji oraz formę
wniesienia kaucji przed ogłoszeniem przetargu.
Zdaniem Pana Drozda dobrze byłoby, aby raz była ustalona stawka za m2 i
kaucja.
2. Dzierżawa Jeziory Wysokie – dzierżawy na 10 lat. Jeden hektar i 280 m –
wadium 50 tys. zł. a stawka kaucji za 3 m-ce za m2 wynosi 2 zł.,
3. Jeziory Wysokie - teren o powierzchni 585 m2 wraz z trzema budynkami
wolnostojącymi, jednokondygnacyjnymi - każdy o powierzchni użytkowej
28,20 m2. Wadium w wysokości 2000,00zł., kaucję w wysokości 3miesiecznego czynszu oraz stawkę w wysokości 10 zł. za m2.
Proszę wyjaśnić te różnice.
Starosta Janusz Dudojć poinformował, że zgodnie właśnie z tą uchwałą możemy
stosować takie stawki, które są różne w zależności od przeznaczenia nieruchomości.
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 obradowała jeden raz. Na komisji była obecna Pani
dyrektor PCPR Justyna Przedaszek, która dokładnie zapoznała członków komisji z
sytuacją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Zapoznała z działalnością
podległych swoich pracowników oraz sytuacjom w Domach Pomocy Społecznej,
Domach Dziecka.

Pan Femlak poinformował, że po raz pierwszy nasze Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie otrzymało nagrodę „Społecznika Roku” nadaną przez Wojewodę
Lubuskiego.
Przewodniczący Edukacji i Unii Europejskiej Pan Tadeusz Płóciennik poinformował,
że Komisja nie spotykała się w okresie między sesjami, nie mniej jednak Komisja
wizytowała szkoły. Uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Marszałka w
Urzędzie Marszałkowskim dot. pozyskiwania środków unijnych. Komisja czynnie
uczestniczyła w charytatywnej akcji zorganizowanej przez Zespół Szkół Budowlanych
i Zespół Szkół Ogólnokształcących.
Pan Płóciennik poinformował, że miał przyjemność wręczyć naszym kadrowiczkom
będąc w Jeleniej Górze dyplomy Pana Starosty za godne reprezentowanie naszego
Powiatu.
Najważniejszą sprawa, która się toczy i będzie się toczyć, to prowadzenie konsultacji
i prowadzi te konsultacje dot. budowy hali sportowej przy Zespole Szkół
Samochodowych w Żarach. W tym temacie udzielił wywiadu Gazecie Lubuskiej i
bardzo szybko ukazała się riposta. Pan Płóciennik stwierdził, ze nie będzie na ten
temat polemizował z radnym Panem Markiem Cieślakiem.
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej Pan Tomasz
Czajkowski poinformował, że Komisja odbyła jedno posiedzenie w okresie między
sesjami. Zajmowano się przede wszystkim realizacją kalendarza remontu na drogach
powiatowych w 2015 roku.
Z uzyskanych informacji wynika, że ogłoszony jest przetarg na remont Al. Wojska
Polskiego.
Jest już rozstrzygnięty przetarg na remont drogi w gminie Żary – drogi prowadzącej
do rodziny, której były Wójt gm. Żary nie chciał im pomóc. Dojazd do tej posesji był
nieprzejezdny.
Gościem na posiedzeniu komisji był także Pan Prezes Jacek Połomka – szef Zakładu
Zagospodarowania Odpadami w Marszowie. Przedstawił realizację tego projektu,
który został po wielu latach domknięty. W tej chwili jest to najnowocześniejszy w tym
regionie zakład przetwarzania odpadów.
Wytłumaczył Komisji mechanizm przyjmowania odpadów. Gminy są zobowiązane do
dostarczania odpadów segregowanych i niesegregowanych. Przedstawił koszty
przyjęcia tych odpadów.
Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Pan Edward Bojko poinformował, że
Komisja odbyła się w dniu 24 marca 2015 r. Tematami posiedzenia Komisji było
zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu dot. budżetu oraz informacja
o majątku Powiatu, który został przewidziany do sprzedaży.
Uchwały, które dot. budżetu zostały zaopiniowane pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich Pan Edward
Łyba poinformował, że Komisja odbyła się raz w dniu 23 marca 2015 r.
Na Komisji realizowany był plan pracy. Plan pracy przewidywał ocenę ochronę p.poz
w powiecie żarskim. Sprawozdanie złożył Komendant Powiatowej państwowej Straży
Pożarnej.

Omawiany był także stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu
żarskiego. W tej sprawie sprawozdanie złożył Komendant Powiatowy Policji Pan
Zdzisław Tomaszewicz.
Na posiedzeniu Komisji wystąpiła także Pani Kierownik Referatu Zarządzania
Kryzysowego, która przedstawiła sprawozdanie za 2014 r. a dot. zadań, którymi
zajmował się Referat.
Ad. 4
Przystąpiono do pkt 4 porządku obrad tj. Sprawozdania z działalności za 2014 rok
Komendanta Powiatowego Policji.
Sprawozdanie złożył Komendant Powiatowy Policji Pan Zdzisław Tomaszewicz – zał.
nr 3.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
złożonego sprawozdania?
Radny Kazimierz Drozd zwrócił się z pytaniem, czy Policja widzi jakieś ruchy w tym,
że coraz wiecej jest różnych sytuacji na temat dopalaczy i jeżeli rozwiązano Straż
Miejską w Jasieniu, czy rzeczywiście coś tam gorzej się dzieje?
Komendant Policji Pan Tomaszewicz wyjaśnił, że jeżeli chodzi o dopalacze, to na
miejscu jest Pan Inspektor Sanitarny i jest to zagadnienie dot. wystąpienia Pana
Inspektora i uważa, ze to pytanie jest do Pana Inspektora.
Jeżeli chodzi o Straż Miejską w Jasieniu, to chciałby się odnieść do tego, jako
mieszkaniec gm. Jasień. Jako mieszkaniec gm. Jasień nie zauważył wielkiego
problemu, gdy Straży Miejskiej nie było i nie zawył problemu jak Straży Miejskiej nie
ma. Natomiast, jako Komendant Policji w Żarach to może określić tak, każde
wsparcie z samorządu lokalnego jest potrzebne. Czy to będzie wsparcie przez
załatwienie jednej interwencji, dwóch, trzech jest to potrzebne. Natomiast jego punkt
widzenia jest taki, Straż Miejska obojętnie jaka, to Straż Miejska minimum 10 osób,
12, żeby można byłoby zapewnić służbę całodobową, a takie pojedyncze osoby na
załatwienie spraw to nie zdaje egzaminu.
Przewodnicząca Rady Helena Sagasz stwierdziła, ze miała zadać to pytanie, ale
wyręczył ją radny Pan Drozd, ale mimo to zapyta jeszcze raz. Wiadomo, że
samorządy podejmują decyzje w sprawie likwidacji Straży Miejskich, inne
zastanawiają się nad powołaniem Straży Miejskiej. Po części odpowiedział Pan
Komendant na pytanie, że Straż Miejska, jeżeli chodzi o Jasień, to tak jakby nie
spełniała swojej roli z uwagi na małą liczebność, jako mieszkaniec, ale jako
Komendant Powiatowy Policji uważa Pan Komendant, że jednak Straż Miejska na
przykładzie miasta Żary na pewno w znacznym stopniu jest pomocną dla służb Policji
i na pewno niejednokrotnie podejmowanie działania przez Straż Miejską
zaoszczędzają czas i miejsca te interwencje załatwiane są przez Straż Miejską.
Wobec tego, jakie jest zdanie Komendanta Policji, jeżeli chodzi o powoływanie Straży
Miejskich, współpracę ze Strażami Miejskimi?
Pan Komendant Tomaszewicz poinformował, że jeżeli Straż Miejska zajmuje się
swoimi zadaniami to jest za tym, ale jeżeli wchodzą inne kompetencje, to już nie.

Jeżeli Staż Miejska ustawia się z fotoradarami w miejscu, w którym nie stwierdzono
nigdy sytuacji kolizyjnych, niebezpiecznych dla użytkowników dróg, to wówczas nie
widzi potrzeby funkcjonowania takiej Straży.
Ad. 5
Przystąpiono do pkt 5 porządku obrad tj. Sprawozdania z działalności za 2014 rok
Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach.

Sprawozdanie złożył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach
Pan Robert Słowikowski - zał. nr 4.
Przewodnicząca Rady zwrócił się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
złożonego sprawozdania?
Ad. 6
Przystąpiono do pkt 6 porządku obrad tj. Informacji Powiatowego Inspektora
Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie żarskim za 2014 rok.
Powiatowy Inspektor Sanitarny Pan Piotr Bogusławski złożył informację – zał. nr 5.
Przewodnicząca Rady zwrócił się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma zapytania lub
uwagi do złożonej informacji po raz do Komendanta Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej bo po złożonym sprawozdaniu?
Radny Edward Skobelski odniósł się do sprawozdania Komendanta Policji,
informując, ze Pan Komendant nie pochwalili się o budowie nowej Komendy i
pozyskaniu na ten cel działki od miasta Żary. Pan Komendant nie pochwalił się, że w
projekcie wspólnie z powiatem realizuje zapotrzebowanie na samochody dla
gospodarstw rybackich.
Pan Skobelski pochwalił działalność i sukcesy Powiatowej policji i Powiatowej Straży
Pożarnej.
Pan Zdzisław Tomaszewicz poinformował, ze działkę otrzymali od Urzędu Miasta
Żary w Żarach przy ul. Fabrycznej. Jest to działka wystarczająca na potrzeby
Komendy. Pan komendant żałuje, że obok nich nie będzie kolegów ze Straży
Pożarnej.
Koszt inwestycji to 45 mln zł. i jest to już w gestii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Pan Tomaszewicz podziękował Przewodniczącej Rady, Staroście Powiatu za
wsparcie w projekcie unijnym, gdzie była możliwość pozyskania środków na zakup 6
pojazdów terenowych dla |Komendy powiatowej Policji w Żarach. Otrzymaliśmy
wsparcie od Rady Powiatu na realizację tego programu. Uzyskaliśmy także wsparcie
od samorządów lokalnych, tj. Trzebiel, Tuplice, Brody, Jasień, gm. Żarskiej.
Przetarg został ogłoszony i wyniki powinny być znane już w początkach kwietnia
natomiast sama dostawa powinna być w lipcu.
Oprócz tego wsparcie pozostałych samorządów też jest znaczne, bo w tym roku da
się zakupić dodatkowo 4 radiowozy dla Policji oprócz tych 6 pojazdów z programu.
Jeżeli się okaże, że w przetargu okaże się, że wartość realizacji będzie niższa niż
dysponujemy środkami, to zwrócimy się do samorządów, czy te środki finansowe od
nich pozyskane a niewykorzystane możemy przeznaczyć na kupno 4 pojazdów.

Radny Marek Femlak nawiązał do wypowiedzi Pana Inspektora Sanepidu doktora
Bogusławskiego i podziękować za uwypuklenie problemu z dopalaczami. Zdaniem
Pana Femlaka jest to problem, z którym my wszyscy musimy się zderzyć. Jest to
nowa rzecz, która się dzieje w medycynie i tak jak Pan doktor wspomniał ciężko jest
rozpoznać tą substancję, ciężko jest znaleźć na te substancje leki. Bywają okresy
kumulacji, np. w minioną sobotę miał telefon od lekarza dyżurnego SOR-u, że
przyjechały dwie karetki ze Szprotawy z 2 młodzieńcami po dopalaczach, oprócz
tego jeden taki pacjent był już na SOR-e i 1 karetka z Żagania już czekała na zgodę
na przewiezienie następnego takiego pacjenta. Lekarz zgłosił problem braku pasów,
które pozwalają na przywiązanie pobudzonego pacjenta. Jest to problem, bo Ci
ludzie są w innym świecie. Są bardzo agresywni w stosunku do siebie, w stosunku
do otoczenia. Niejednokrotnie w takich przypadkach pomagają nam służby
porządkowe. Niejednokrotnie Ci ludzie przywożeni są w kajdankach przy pomocy
Policji i później musimy ich odpowiednio zabezpieczyć, unieruchomić i na pewno ten
problem narasta i jest to w skali wydarzenia pracy SOR-u duży element
zaangażowania służb medycznych, którzy niejednokrotnie są nawet uszkadzani
przez tych potencjalnych pacjentów po dopalaczach.
Pan Piotr Bogusławski dodał do wystąpienia Pana Femlaka, że szkoda, ze nie
można tego filmować, bo elementem edukacji młodzieży powinny być właśnie pokaz
ta chich filmów. Powiatowy Inspektorat Sanitarny nie jest w posiadaniu takich filmów i
nie wie czy nie można, czy nie da rady w naszym kraju tego zorganizować. A to jest
wspaniały element do koedukacji. Gdybyście Państwo zobaczyli taki film jak może
zachowywać się człowiek po zażyciu takich środków, to bylibyście zaskoczeni.
Pan Femlak dodał, ze bardzo dużo przyjęć na SOR jest pacjentów po alkoholu. Na
terenie miasta nie ma placówki izby wytrzeźwień, nie wie czy funkcjonuje Izba
Wytrzeźwień w Raculi?
Bardzo dużo takich ludzi trafia na oddział SOR i oni też sporo czasu zabierają
służbom SOR-u.
Czy funkcjonuje taka Izba i czy oni są tam przewożeni?
Komendant Powiatowy Policji poinformował, że Policja zajmuje się ochrona życia i
zdrowia mieszkańców. Osoba, która zażyje alkohol lub inny środek odurzający jest w
sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Ponadto zagraża innym mieszkańców. Jeżeli jest
możliwość przewiezienia takiej osoby do miejsca zamieszkania pod opiekę członka
rodziny to ją tam zawozimy, natomiast, jeżeli takiej możliwości nie ma, to przewozimy
taka osobę do Komendy Policji do wytrzeźwienia, jeżeli na to pozwala stan tej osoby.
Gorzej jest z osobami, które są nieprzytomne, z którą nie ma kontaktu, która ma
oprócz tego ma widoczne urazy to wówczas musimy taką osobę przewieź na SOR.
Dla Policji jest to osoba chora i musimy jej udzielić pomocy a sami nie mamy
warunków zapewnić jej odpowiedniej opieki.
Jeżeli lekarz po badaniach i zaopatrzeni stwierdzi, że taka osoba może przebywać w
pomieszczeniu, to przewozimy do wytrzeźwienia na Komendę na 24 godziny. Na
koniec wystawiamy rachunek za pobyt 120 zł.
Zdarzają się sytuacje, że pacjent, którego przewozimy z ulicy na SOR, lekarze
stwierdzają, ze nie ma potrzeby leczyć, hospitalizować, a stwierdzają, ze nie może
przebywać w pomieszczeniach bez bezpośredniej opieki lekarskiej to wówczas taką
osobę Policja zawozi do Raculi.

Radny Kazimierz Drozd stwierdził, że są działki, wycinamy drzewa czy gałęzie i coraz
więcej jest nakazów i zakazów i wreszcie, co z tym wyciętym drzewem zrobić.
Jedni dają to drzewo dają do kubłów i w związku z tym powstaje coraz więcej
odpadów, które nie powinny być odpadami. Jest taka sytuacja, że przy działce przy
domu palę takie rzeczy i interweniuje sąsiadka, że to śmierdzi. Jego zdaniem takie
odpady powinny być do spalenia a nie wyrzucanie, jako odpadów? Co mieszkańcy
mają z takimi odpadami na działce robić?
Pan Robert Słowikowski Komendant Straży Pożarnej odpowiedział, że jeżeli chodzi o
Straż Pożarną to Straż jest związana i zainteresowani zagrożeniem pożarowym.
Tylko i w tym zakresie działają. Kwestia uciążliwości dla sąsiadów, mieszkańców w
wypalaniu pozostałości roślinnych na działkach jest związana z ochrona środowiska i
nie jest to pytanie i problem do rozwiązania dla Straży Pożarnej. Tego typu
zgłoszenia wypalaniu na działkach nie trafiają do straży. Z tego, co wie to ludzie
dzwonią do Policji ze skargami, że zadymiają sąsiednie budynki mieszkalne.
Przewodnicząca Rady ogłosiła 10-minutową przerwe w obradach Rady – godz.
1200 do godz. 1200.
Po przerwie posiedzenie obrad VII sesji Rady Powiatu opuścił radny Marek
Femlak. Stan radnych – 20.
Ad. 7
Przystąpiono do pkt 7 porządku obrad tj. Sprawozdania z działalności Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach za 2014 rok wraz z wykazem potrzeb w
zakresie pomocy społecznej oraz efektów pracy Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy
Zastępczej za 2014 rok - zał. nr 6.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Radni otrzymali ww sprawozdanie w postaci
zał. nr 2 do porządku obrad, w związku z tym mieli możliwość szczegółowo się z nim
zapoznać i wobec tego, czy ktoś z radnych ma uwagi do tego sprawozdania?
Radny Kazimierz Drozd stwierdził, ze nie ma zastrzeżeń do powiatowego centrum
Pomocy Rodzinie, natomiast ma zastrzeżenia jedynie co do pomocy rodzinom
zastępczym i ma żal do Rządu, że nie prowadzi polityki prorodzinnej.
Przewodnicząca Rady Helena Sagasz stwierdziła, że Pan Drozd ten wątek podnosi
na każdym posiedzeniu, ale my
Ad. 8
Przystąpiono do pkt 8 porządku obrad tj. podjęcia w sprawie oceny działalności
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubsku za 2014 r.
Przewodnicząca Rady zwrócił się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały?
Brak uwag.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 21 radnych.

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 oceny
działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarach za 2014 r.
Przewodnicząca Rady zwrócił się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały?
Brak uwag.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 21 radnych.
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 wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie w pasie drogowym
urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
Przewodnicząca Rady zwrócił się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały?
Radny Kazimierz Drozd stwierdził, że w przeciągu pół roku jest ta uchwała
zmieniana. Dlaczego tak się dzieje?
Starosta Janusz Dudojć poinformował, że poprzednia uchwała bez uzasadnienia
podjęta została przez uprzednią Radę we wrześniu. Uchwała tamta obniżała stawkę
ze1,50 zł. na 10 gr. za reklamy w tym reklamy wyborcze. Powiat na podstawie tamtej
uchwały stracił, co najmniej 8 tys. zł. z tego ponad 5 tys. zł. tylko jedno ugrupowanie
na tym zyskało wystawiając plakaty wyborcze, dlatego też chcemy to uregulować
i powrócono do poprzednich stawek, czyli 1,50 zł.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 21 radnych.
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. 11
Przystąpiono do pkt 11 porządku obrad tj. podjęcia uchwały w rozpatrzenia skargi na
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żarach
Przewodnicząca Rady zwrócił się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały?
Radny Marek Cieślak oznajmił, iż on nie tyle z pytaniem, co ze stwierdzeniem.
Docenia wysiłek komisji rewizyjnej, ale i uzasadnienie i meritum uchwały, czyli takie
jednoznaczne stwierdzenie, że uznaje się skargę za zasadną jego zdaniem nie
trzyma się pewnej logiki zdarzeń ani faktów, ponieważ cytując cytat z uzasadnienia
„Komisja Rewizyjna analizując zebrany materiał w sprawie, (dwa sprzeczne ze sobą
oświadczenia zainteresowanych i odmienne wyjaśnienia) stwierdziła, iż bezspornym
jest fakt, iż urzędnik państwowy obowiązany jest godnie zachowywać się w pracy
oraz poza nią, zaś w przypadku p.Jaworskiego zasady etyki w sposób rażący zostały
naruszone”. Co o tym świadczy, że zostały naruszone, skoro są to sprzeczne ze
sobą oświadczenia zainteresowanych i odmienne wyjaśnienia?
Uznanie, że jak jest sprawa sporna to winien jest urzędnik, nie powinno jego zdaniem
być praktyką, ponieważ na niektórych stanowiskach urzędniczych, do których nie
zalicza się Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, asertywność jest wręcz
wymogiem a nie czymś dobrowolnym. Musi być Inspektor asertywny i wymagający
wobec interesantów, którzy nie chcą się zastosować do przepisów prawa i tutaj
również z uzasadnienia można wnieść, że takie zdarzenie było, tym bardziej, że jak
mu wiadomo to Wojewódzki Inspektor tę sprawę rozpatrzył nie z korzyścią dla
wnioskujących a z korzyścią dla Powiatowego Inspektora przekazując mu rzecz
ponownie do rozpatrzenia. Prosi o zważenie, że nie ma przesłanek jednoznacznie
świadczących o tym, że Pan Inspektor Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego
naruszył zasady etyki. Z tego nie wynika to.
Jeżeli nie można dokonać czy też dowieść czegoś to obowiązuje zasada
domniemanej niewinności, w tym przypadku także, bo inaczej doprowadzimy do
tego, że skarga za skarga będą wpływać na urzędników a my je będziemy
akceptować, bo to urzędnik jest kimś gorszym i ma mniej racji niż jego oponent
merytoryczny.
Radny Roman Pogorzelec Przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził, że
wysłuchał opinii Pana radnego byłego Starosty Pana Starosty i nie zgadza się.
Przede wszystkim najistotniejszą rzeczą jest to, że to Rada podjęła decyzję o tym
żeby skierować sprawę do Komisji. Cała Komisja została wybrana w sposób
demokratyczny przez Radę i ta Komisja ma zaufanie całej Rady. Jeżeli ta sprawa
została decyzją całej Rady przekazana do komisji sadzi, że decyzja, którą podjęła
Komisja w sposób jednogłośny powinna nie budzić wątpliwości. Jeżeli budzi
wątpliwości ze strony Pana radnego Cieślaka, to serdecznie zapraszam do pracy w
Komisji. Będzie szansa na to, aby wykazać się swoim dobrym sercem w stosunku do
urzędników, natomiast członkowie Komisji stwierdzili w sposób jednoznaczny, ze
postawa Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego nie jest podstawą godną
urzędnika. Pan Pogorzelec stwierdził, ze wcale się nie dziwi, ze Wojewódzki
Inspektor Nadzoru Budowlanego uznał, ze sprawa jest niezasadna. Komisja
rozpatrywała tylko i wyłącznie nie pod względem merytorycznym i nie zastanawiali
się nad tym, czy ma prawo odmówić czy niema. Komisja zastanawiała się tylko i
wyłącznie nad jego postawą i uważa, ze jest to sygnał taki, ze urzędnik powinien

mimo wszystko powinien zachować godną postawę w stosunku do interesantów.
Interesant może być agresywny natomiast po to kształcimy, po to się jest
urzędnikami, żeby zawsze umieć znaleźć w danej sytuacji i tą sytuację starać
rozstrzygać w sposób bezkonfliktowy.
Radny Marek Cieślak wniósł o udzielenie głosu Panu Jaworskiemu w tej sprawie?
Przewodnicząca Rady Pani Helena Sagasz zwróciła się do radnych, że nie chciałaby
dopuścić do takiej sytuacji, żeby się jakoś spierać a może i pokłócić. Od Państwa
radnych będzie to zależało i przegłosujmy czy udzielamy głosu, bo podejrzewam, że
są na sali obie strony.
Zdaniem Przewodniczącej Rady po to zlecono zbadanie sprawy Komisji i Komisja
analizowała ten materiał, i podejrzewa, że Pan Inspektor był na Komisji jak i osoby
skarżące też.
Marek Cieślak stwierdził, że sprawa dotyczy osobiście Pana Jaworskiego i Komisja
Rewizyjna wykonała swoją pracę w najlepszej dla siebie w rozumieniu wykonanego
zadania, ale uważam, że |to radni mają podjąć decyzje a chociażby on ma
wątpliwości czy wszystkie zdarzenia opisane w uzasadnieniu i w sentencji uchwały
zostały wyczerpane i dlatego uważa, że krótkie wystąpienie osoby bezpośrednio
zainteresowanej jest zasadne i mało tego wytrąca w trybie odwoławczym jakieś
argumenty, że nie został człowiek wysłuchany.
Pan Roman Pogorzelec Przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził, ze ma
odmienne zdanie i uważa, że Pan Jaworski miał szansę wypowiedzenia się przed
Komisją i powiedział chyba wszystko, to, co miał do powiedzenia i sądzi, że niczego
więcej powiedzieć w tej chwili nie jest wstanie, natomiast jeżeli zostanie dopuszczony
w tej chwili do głosu, to uważa, że cała praca Komisji rewizyjnej poszła na marne, bo
jeśli stracili sporo czasu na wysłuchanie stron, przedyskutowanie tego tematu i
przenoszenie w tej chwili tego tematu na forum całej Rady jak gdyby jest sprzeczne z
podjętą na poprzedniej sesji uchwałą. Stawia wniosek, aby nie dopuścić do
wysłuchania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Przewodnicząca Rady Helena Sagasz stwierdziła, że zgłoszone zostały 2 wnioski,
1 wniosek o dopuszczenie do głosu Pana Inspektora Nadzoru Budowlanego, 2
wniosek przeciwny. Jej zdaniem powinna poddać pod glosowanie w takiej sytuacji
wniosek czy udzielamy głosu, ale jest też strona skarżąca, wiec są tutaj dwie strony.
Przewodnicząca Rady poddała pod glosowanie 1 wniosek, który został zgłoszony
przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ażeby w czasie obrad dzisiejszej sesji
wykorzystać materiał, który przedstawiła Komisja Rewizyjna, ten, który odzwierciedla
bardzo dokładnie sprawę, ażeby nie udzielać głosu stronom, chociaż nie wie czy
druga strona też chciałaby zabrać glos..
Pani Sagasz poddała pod głosowanie wniosek
„kto jest za udzieleniem głosu Panu Inspektorowi” – 1 głos
Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod glosowanie wniosek, „ kto jest za nie
udzieleniem głosu Panu Inspektowi”
Radca prawny Daria Grzelak-Szantar poinformowała, że nie zrozumiała tego, co
powiedziała Pani Przewodnicząca i nie wie czy wszyscy Radni zrozumieli, nad czym

jest w tej chwili głosowanie, czy nad udzieleniem głosu czy nad nie udzieleniem
głosu?
Zdaniem radcy prawnego najdalej idącym wnioskiem, który powinien być głosowany
to „nad udzieleniem głosu”
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że najpierw poddała pod glosowanie wniosek
Pana Cieślaka, „kto jest za udzieleniem głosu”
Radca prawny stwierdziła, że Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek
Pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, więc „za nieudzieleniem” Radca
poprosiła o precyzyjne sformułowanie głosowania.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie:
„kto jest za nieudzieleniem głosu dla Pana Inspektora Nadzoru Budowlanego” 16 głosów
„kto jest przeciwny” – 1 głos
„kto się wstrzymał” – 2 głosy
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że „ za nieudzieleniem głosu” głosowało 16
radnych, jedna osoba była „przeciwna” i 2 osoby się „wstrzymały”
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 21 radnych.
W głosowaniu brało udział 19 radnych:
- „za podjęciem uchwały” – 14 głosów,
- „przeciw” – 1 głos,
- „wstrzymujących się” – 4 głosy
Uchwała została podjęta większością głosów – zał. nr 10.
Ad. 12
Przystąpiono do pkt 12 porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na rok 2015
Przewodnicząca Rady zwrócił się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały?
Skarbnik Powiatu poinformowała, że dzisiaj do projektu uchwały została rozłożona
errata - zał. nr 11.
Zmiana wynika z posiedzenia, który podjął decyzję o zabezpieczeniu środków na
pomoc finansową dla Gminy Brzeźnica w związku z powrotem dzieci do matki
biologicznej i w związku z tym następuje konieczność aktualizacji załączników do tej
uchwały. Jednocześnie dzisiaj kończy się projekt realizowany przez PCPR z
udziałem Śródków unijnych i tutaj jest niezbędna zmiana, która zawarta jest w
erracie, a mianowicie zwiększenie dochodów i wydatków, które nie zostały
wykorzystane w zeszłym roku a są przeznaczone na ten cel.
W załączeniu do erraty jest cześć normatywna Uchwały RP z dn. 31.03.2015 r.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 21 radnych.
W głosowaniu brało udział19 radnych:

- „za podjęciem uchwały” –19 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 12.
Ad. 13
Przystąpiono do pkt 13 porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na przekazanie przez Powiat Żarski pomocy finansowej Gminie Brzeźnica
oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Żarskim a Gminą Brzeźnica,
Przewodnicząca Rady zwrócił się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały?
Radny marek Cieślak zwrócił się z pytaniem do dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Żarach Pani Przydaszek, jak to się stało, ze dzieci, których
matka mieszka w Brzeźnicy trafiły do pieczy zastępczej w powiecie żarskim? Czy
kiedyś ta Pani mieszkała tu? Jak to się stało, bo terytorialnie to do powiatu
żagańskiego?
Dyrektor PCPR P. Przedaszek wyjaśniła, że dzieci przebywały w pieczy zastępczej a
konkretnie 2 dziewczynki, bliźniaczki i w tej chwili mają po 17 lat i przebywały
w pieczy zastępczej u dziadków w Lubsku. Dziadkowie zmarli a opiekę przejęła
ciocia, ale rzeczywiście mama pochodziła z powiatu żarskiego i przeniosła się do
Żagania. Długo nie było kontaktu z matką, natomiast w momencie, kiedy opiekę
przejęła ciocia, niestety pojawiły się nieprawidłowości w rodzinie zastępczej i zaczęto
poszukiwać rodziców i czy można jeszcze coś zrobić, aby te dziewczynki trafiły do
mamy biologicznej. Znaleziono matkę biologiczna i rozpoczęto prace z tą matką
i rzeczywiście największym utrudnieniem w tej rodzinie były warunki mieszkaniowe.
Matka ma lokal mieszkalny, ale jeden pokój jest całkowicie zdewastowany. Sędzia na
sprawie stwierdził, ze niestety dziewczynki nie mają gdzie wrócić, bo nie maja
warunków, nie mają gdzie spać, ale okazało się, że matka zaczęła wymieniać okna,
drzwi i zaczęła remont tego mieszkania no i ta propozycja dofinansowania dla tej
rodziny pozwoli, aby te dziewczynki trafiły do swojej biologicznej rodziny. Te 5 tys. zł.
Byłoby przeznaczone częściowo na remont, częściowo na biurka, łóżka.
Pani Przedaszek zwróciła uwagę na aspekt, ze ten ruch ma zalety, a mianowicie
dziewczynki wrócą do matki biologicznej, będzie się wychowywać w rodzinie i Powiat
pozyska na tym, bo jeżeli dziewczyny pójdą do rodziny to w budżecie Powiatu
pozostanie 150 tys. zł.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 21 radnych.
W głosowaniu brało udział19 radnych:
- „za podjęciem uchwały” –19 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 13.
Ad. 14
Przystąpiono do pkt 14 porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie poparcia
inicjatywy budowy drogi S12 i przebudowy drogi krajowej nr 18 do parametrów
autostrady A18

Przewodnicząca Rady zwrócił się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały?
Brak
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 21 radnych.
W głosowaniu brało udział19 radnych:
- „za podjęciem uchwały” –19 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 14.
Ad. 15
Przystąpiono do realizacji pkt 15 porządku obrad tj. interpelacje i zapytania radnych.
Radny Tomasz Czajkowski zwrócił uwagę, że materiały na sesję otrzymał dzień
przed sesją.
Pan Starosta poinformował, że mamy problemy z firmą INPOST, ale odpowiednie
służby zajęły się terminowym dostarczaniem poczty.
Radny Kazimierz Drozd zwrócił się z pytanie, czy został przeprowadzony przetarg na
remont Al. Wojska Polskiego w Żarach? Od kiedy, do kiedy będzie realizowane to
zadanie? Ponadto w zał. nr 3 – wydatki majątkowe zapisane jest 7,5 mln zł. z tego
2,5 mln zł. dochody własne a dochody – środki pochodzące z innych źródłem
oznaczone są A i B, co to za oznaczenia?
Skarbnik Powiatu Pani Siemianowska wyjaśniła, że 3 mln zł. mamy z Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „schetynówka” i 2 mln zł. dotacji
z miasta Żary.
Starosta Janusz Dudojć poinformował, że w informacji z prac Zarządu jest informacja
w IV pkt, że Zarząd podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
przebudowę drogi powiatowej Nr 1080F – Aleja Wojska Polskiego w Żarach.
Pan Starosta poinformował, że Zarząd miał sporo problemy, co do przeprowadzenia
przetargu. Były załatwione pieniądze od Wojewody, było porozumienie z Urzędem
Miejskim, tylko Powiat nie miał projektu przebudowy tej ulicy, który od września
podobno był. Udało się nam jednak to wszystko zorganizować i Al. Wojska Polskiego
nie jest już zagrożona.
Radny Kazimierz Drozd podziękował za pouczenie, ale chciałby się dowiedzieć, czy
ta droga będzie robiona od ronda Demela do Kunic i tak naprawdę pytał się w kwestii
formalnej, bo przecież ta droga nie jest w pewnych miejscach aż taka tragiczna, więc
dlaczego ta droga cała jest robiona.
Starosta Janusz Dudojć w odniesieniu do pytania radnego Pana Drozda
poinformował, że tą drogą zajmowano się w zeszłej kadencji we wrześniupaździernika, a my to zadanie przyjęliśmy do realizacji. Jako nowa Rada spotkaliśmy

się z tym problemem. Można było by się wycofać z tej drogi, bo takie są głosy i będą
takie glosy, bo te osoby, które mieszkają przy Al. Wojska Polskiego są zadowolone,
bo hałasu nie będzie, ale Ci co patrzą bardziej wizualnie na drogę, na estetykę to
będą pewnie mieli zdanie, że ta droga mogłaby jeszcze być i jest ładniejsza od
asfaltu.
Spotkano się z wnioskiem o dofinansowanie z tzw. „schetynówek”. Ten wniosek
razem z rzekomym projektem był niby pełny i otrzymano dofinansowanie.
Jednak nie dawno 2-3 tygodnie temu trzeba było spotkać się z kolejnym problemem,
że nie wszystko jest tak „różowe”. Albo oddajemy pieniądze i nie budujemy tej drogi a
co z porozumieniem z Urzędem Miejskim, z Żarami konkretnie, jeżeli już
porozumieliśmy się, że my dokładamy do ul. Żagańskiej a oni nam do Al. Wojska
Polskiego, więc co tam my dołożyliśmy a tutaj nic byśmy nie dostali. Oddalibyśmy
3 mln zł. dla Wojewody, 2 mln zł. dla Urzędu i co nam by pozostało.
Radny Marek Cieślak poprosił Starostę o przybliżenie tematu związanego z
rzekomym projektem. Przypomniał, że projekt techniczny budowy z pozwoleniem na
budowę jest podstawą udzielenia dotacji, więc twierdzenie, że go nie było jest dla
niego dość kuriozalne i obciąża rzetelność służb Wojewody, którzy przyznają dotację.
Starosta Janusz Dudojć odniósł się do zapytania radnego Cieślaka. Poinformował, ze
projekt nie był konkretny na tyle, aby ogłosić przetarg. Niemożność ogłoszenia
przetargu to tak jakby tego projektu nie było. Projekt, który został złożony na papierze
nikt go nie weryfikuje przy przyznawaniu pieniędzy. Przyjmują to, jako w dobrej
wierze, że jest wszystko w porządku, ale jeżeli przychodzi czas ogłoszenia przetargu
a my nie mamy uzgodnień w ZUD-ie, nie mamy w środowisku i gdzieś tam jeszcze to
jest to bubel. Udało się nam z tego wybrnąć. Jeżeli radny chce to mu na piśmie
odpowie, czego brakowało, czego nie było.
Ad. 16
Przystąpiono do realizacji pkt 16 porządku obrad tj. wolne wnioski, sprawy różne.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że dzisiaj zostało rozłożone sprawozdanie z
wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 informację o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
wieloletnich Powiatu Żarskiego na dzień 31.12.2014 r. oraz informację o stanie
mienia komunalnego na dzień 31.12.2014 r.
Starosta Janusz Dudojć poinformował, że otrzymano pismo od Poseł RP Pani
Bożenna Bukiewicz informujące, że będzie ogłoszony konkurs na prowadzenie
Hospicjum w Żarach.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu zamknęła
posiedzenie VI sesji Rady Powiatu Żarskiego o godz. 1310.
Protokół z odtworzonego
nagrania oraz notatek z przebiegu
obrad sesji sporządziła:
Barbara Suprynowicz

