PROTOKÓŁ NR VII/2015
z sesji Rady Powiatu Żarskiego odbytej w Żarach
w dniu 29 kwietnia 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 ( nieobecni: Wiktor Kułdosz i Artur Rygiel), 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 VI 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 ze współpracy z organizacjami pozarządowymi Powiatu Żarskiego
w roku 2014 – wystąpienie Sekretarz Powiatu Pani Agnieszki Domaradzkiej.
5. Informacja na temat realizowanych projektów inwestycyjnych w tym
z dofinansowaniem ze środków unii europejskiej w latach 2004-2014 –
prezentacja Gł. Specjalisty Samodzielnego Referatu Inwestycji, Zamówień
Publicznych i Środków Europejskich Pani Marioli Kowalskiej.
6. Informacja na temat dostosowania kierunków kształcenia w szkołach
ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016 do potrzeb rynku pracy –
wystąpienie Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych Bartłomieja Kubiaka.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VI/37/2015 Rady Powiatu Żarskiego
z dnia 31 marca 2015r. 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.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na
rok 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Żarskiego na lata 2015 – 2025.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski, sprawy różne.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
przedstawionego programu sesji?
Brak.
Ad. 1
Przystąpiono do realizacji pkt 1 porządku obrad tj przyjęcia protokołu VI sesji Rady
Powiatu Żarskiego.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
protokołu?
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Brak uwag.
Przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 19 radnych:
- „za przyjęciem” - 19 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Protokół z VI 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?
Radny Pan Kazimierz Drozd zwrócił się z zapytaniem dot. posiedzenia z dnia
16 kwietnia br, a mianowicie:

1. Zarząd zapoznał się dokumentacją techniczną i kosztorysem projektowanej
sali sportowej przy ZSS w Żarach. Co dalej z tego wynika, czy są jakieś
perturbacje z byłym Starosta odnośnie tej inwestycji?
2. Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego na zawarcie umowy najmu do 3 lat.
Ofertę złożyła Spółka cywilna „BORO”, Roman Bugajak, Bogdan Górski,
która zadeklarowała kwotę 3,10 zł netto za 1 m2 powierzchni najmu oraz
okres prowadzenia działalności do 31.12.2017r.
Radny poinformował, że kiedyś wynajmował od Miasta Żary pomieszczenie
10m2 i miesięcznie płacił w granicach 120 zł, a tutaj wychodzi, że będzie to
81 zł.
3. Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na adaptację najmowanych
pomieszczeń biurowych w budynku nr 26 na pokoje gościnne.
Gdzie ten budynek jest, jaka ulica?
Starosta odnosząc się do zapytań radnego Pana Drozda zaproponował, aby zacząć
odpowiedź od pkt 2 i 3, na które odpowiedzi udzieli Główny Specjalista Referatu
Gospodarki Nieruchomościami Pani Joanna Werstler-Wojtaszek.
Pani Werstler-Wojtaszek wyjaśniła, że w odniesieniu do wynajmu pomieszczeń
stawki wynikają z Uchwały Zarządu Powiatu Żarskiego w sprawie minimalnych
stawek za najem na Olszynie, o które pyta Pan radny Drozd. W tym konkretnym
przypadku stawka wynosi 3,10 zł. Firma zaproponowała więcej i Zarząd wyraził
zgodę, bo takie miał prawo. Wynika to z uchwały Rady Powiatu Żarskiego z 2011 r.
§ 31.
Te 26 m2 z przeznaczeniem na usługi sanitarne na Olszynie jest dla Powiatu bardzo
ważne, ponieważ Powiat stał przed takim faktem, że nie będzie tam w ogóle toalet,
ponieważ firma, która prowadziła tą działalność zrezygnowała i była to sytuacja
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patowa, bo jest to ostatni budynek przy końcu granicy, który miał te sanitariaty, gdzie
podróżny mógł załatwić podstawowe potrzeby fizjologiczne.
W odniesieniu do Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na adaptację
najmowanych pomieszczeń biurowych w budynku nr 26 na pokoje gościnne,
Pani Werstler-Wojtaszek wyjaśniła, że do Starostwa Powiatowego w Żarach
wpłynął wniosek Spółki Jawnej J&M „Bracia Małkiewicz” o wyrażenie zgody na
adaptację pomieszczeń biurowych znajdujących się na I piętrze w budynku nr
26 na pokoje tzw. hostellowe.
Zgodnie z § 5 Umowy Najmu nr 64/2013 z dn. 31.10.2013r., który stanowi, że
„Najemca nie może bez pisemnej zgody Wynajmującego dokonywać
przeróbek lub przebudowy przedmiotu najmu”. Natomiast firma planuje
otworzyć takie pokoje przede wszystkim dla kierowców TIR-ów.
Starosta Janusz Dudojć udzielił odpowiedzi radnemu Panu Drozdowi w temacie dot.
projektu sali sportowej w ZSS w Żarach.
Poinformował, że 16 kwietnia 2015 r. Zarząd zapoznał się z dokumentacją
techniczną i kosztorysem projektowanych sal sportowych przy Zespole Szkół
Samochodowych w Żarach. Kosztorys opiewa na 8 200 000 zł. a w budżecie jest
500 tys. zł.
Na Zarządzie przejrzano projekt, przejrzano kosztorys i Zarząd doszedł do wniosku,
że Powiat nie jest w stanie rozpocząć budowy w tej chwili. Jest to związane
oczywiście z kosztami i również z tym, że są różne głosy na temat projektu, który
mógłby wyglądać inaczej. Nie dwóch sal tylko jednej sali gimnastycznej czy to hali
przy ZSS, która by służyła przede wszystkim uczniom do wychowania fizycznego.
W momencie rozwiązania tego tematu zwrócono się do Pani Burmistrz Miasta Żary o
wspólne wybudowanie hali sportowej, widowiskowej, ale po uzyskaniu odmownej
odpowiedzi szukamy innych rozwiązań. Dlatego dopóki jeszcze nie rozpoczęliśmy
budowy, nie rozpoczęliśmy przeprojektowania tego obiektu jest zawsze możliwość do
współpracy i tą współpracę proponujemy Miastu Żary. Sprawę budowy czy
przeprojektowania tych sal do czasu rozstrzygnięcia projektu budowy Centrum
Kształcenia Zawodowego, który mamy nadzieję, iż będzie takie Centrum w Zespole
Szkół Samochodowych i będzie finansowany z pieniędzy unijnych w 85%, 8%
środków państwowych i tylko 7% z różnych form, gdzie nawet dopuszcza się
rzeczowy wkład.
Temat jest otwarty i do dyskusji.
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 w sali konferencyjnej 105 szpitala
wojskowego w poszerzonym składzie. Tematyką Komisji była problematyka
związana z ratownictwem medycznym w powiecie, z ciężkimi stanami zdrowia.
Obecni na tej Komisji byli m.in. gł. Lekarz „Szpitala na Wyspie’ doktor Kołsut,
kierownik Pogotowia Żarskiego Pani Gretkierewicz, kierownik pogotowia
Żagańskiego doktor Smyk, ordynator SOR doktor Pruszyńska, zastępca doktor
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Limanowski, kilku lekarzy, którzy zaangażowani są również w stany nagłe ratujące
życie.
Omawiano głównie problemy, które zdarzają się dosyć często a nie zawsze można
stwierdzić, że droga wyboru była najwłaściwsza, najlepsza. W tym domyśle jest
problematyka pacjentów po dopalaczach, problematyka pacjentów nieletnich po
urazach i ich zaopatrywania.
Tak jak już niewielokrotnie mówił na posiedzeniach Rady, pacjenci nieletni, którzy
wymagają chirurgicznego, ortopedycznego zaopatrzenia zgodnie z zaleceniami
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii dziecięcej praktycznie powinni być
wożeni do Zielonej Góry, natomiast chcąc ułatwić tutaj i jednocześnie urealnić ten
problem ta Komisja była po to aby ustalić, że część urazów tzw. prostych (szycie
rany, zaopatrzenie pęknięcia palców, kończyn) były zaopatrywane były tutaj na
poziomie Żar aby ułatwić życie rodzicom i tym nieletnim.
Pan Femlak odniósł się także do problemu z dopalaczami. Kwestia dopalaczy jest
w całej Polsce. Część dopalaczy, ich rodzaj jest nieznany, więc trudno znać ich
składać i dostosować odpowiednią odtrutkę.. Pacjenci po tych dopalaczach,
zwłaszcza nieletni stanowią bardzo duży problem. Taki pacjent w stanie zagrożenia
życia jest zarówno dla siebie jak i dla otoczenia. Były uwagi psychiatry, który był
obecny na Komisji, były uwagi pediatry i uważa, że Radni z Komisji zapoznani zostali
z tym tematem dosyć szeroko. Temat dopalaczy nie jest do końca załatwiony. Jest to
historia, która w tej chwili się dzieje i którą starają się modelować tak, aby było na
naszym rynku medycznym bezpiecznie.
Przewodniczący Edukacji i Unii Europejskiej Pan Tadeusz Płóciennik poinformował,
że Komisja spotkała się raz w przerwie między sesyjnej. Tematem tego posiedzenia
było szkolnictwo zawodowe, bardzo szeroki temat. W spotkaniu tym uczestniczył
dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych Pan Nowaczyński, którym tym tematem był
bardzo zainteresowany. Drugim punktem, który był poruszany był temat związany ze
stanowiskiem na temat budowy hali sportowej przy tym Zespole.
Stanowisko Komisji jest zgodne ze stanowiskiem Zarządu. Komisja stoi na
stanowisku, ażeby powstał obiekt duży, służący wszystkim i Komisja będzie wszystko
robić, żeby do tego doprowadzić.
Jeżeli chodzi o szkolnictwo zawodowe, Komisja spotkała się z przedstawicielami
niemieckimi z Cottbus, którzy pragną rozbudować współpracę z naszym regionem.
Potrzebują pracowników, proponują ciekawe rozwiązania. Ten temat będzie
kontynuowany, jako że jesteśmy zaproszeni na spotkanie w Cottbus w przyszłym
miesiącu.
Kolejnym tematem ważnym, który poruszano, to były zmiany dot. regulaminu
stypendialnego. Ten punkt przeniesiono na następne posiedzenie Komisji, ponieważ
trzeba to gruntownie rozważyć, aby nie popełnić błędów, bo jest to obszerny temat.
Ponadto członkowie Komisji uczestniczyli w Targach Edukacyjnych.
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej Pan Tomasz
Czajkowski poinformował, że Komisja odbyła jedno posiedzenie w okresie między
sesjami. Na posiedzeniu rozważane były tematy - pierwszy z nich to remonty na
drogach powiatowych. Zapoznano się z wynikami postępowań w zamówieniach
publicznych dot. zarówno tych najważniejszych inwestycji dla Żar, jeżeli chodzi
o drogi, czyli przebudowa Al. Wojska Polskiego oraz dwóch innych przetargów, tj.,
drogi na terenie gminy Żary i dot. powierzchniowego utrwalania nawierzchni
drogowych.
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Po tych przetargach budżet powiatu zaoszczędził ok. 2 mln zł., czyli sprzyja
Powiatowi cena ropy i pochodnych z tego tytułu wszystkich materiałów, które są
potrzebne do dróg. Sprzyja koniunktura w gospodarce światowej i mamy spore
oszczędności na tych przetargach.
Kolejnym punktem była realizacja projektu „Przygody z Nysą”, tj. efekty i ich
rozliczenie. Zapoznano się przede wszystkim z finansowym aspektem tego
programu. Zostało pozyskane ponad 1 600 000 euro. W kolejnych etapach tego
programu infrastruktura została wybudowana i nie tylko, bo także część miękka tego
programu za prawie 1,7 mln euro.
Trzecim elementem była informacja o wykorzystaniu obiektów byłego TOC
w Olszynie, który też został przedstawiony przez pracownika Starostwa. Komisja
została zapoznana jak wygląda zagospodarowanie na Olszynie, ile jest robionych
zabiegów przez pracowników, żeby te budynki właściwie wykorzystywać. Pojawiają
się kolejne problemy z firmami, ale jest tam bardzo wiele merytorycznej pracy
i zaangażowania. Zdaniem Komisji był to bardzo dobry pomysł poprzedniego
Zarządu, poprzedniego Starosty, pozyskania tego Terminala na mienie Powiatu. Ten
terminal wychodzi na swoje i już są zyski z wynajmu.
Pan Czajkowski powrócił jeszcze do projektu związanego z „Przygodą z Nysą”. Wiele
postawiono obiektów w ramach tego projektu i jest tu kwestia ubezpieczenia tego
majątku, tym bardziej, że większość tych urządzeń jest położona w pobliżu terenów
zalewowych i istnieje ryzyko ich zalania, a mamy obowiązek utrzymywania ich
w dobrym stanie przez 5 lat. Poproszono realizatora tego projektu o rozeznanie
tematu związanego z ubezpieczeniem tych urządzeń.
Komisja podnosiła także temat dot. inwestycji na drogach powiatowych. Jest takie
ustalenie, że pierwszeństwo w inwestycjach mają te, do których dokładają
samorządy. Tak było w realizacji Al. Wojska Polskiego, gdzie miasto dołożyło
2 mln zł., chociaż to było takie wzajemne dofinansowanie, to pozwoliło na uzyskanie
większej ilości punktów. Żądamy od biednych gmin dofinansowania rzędu 30% a od
najbogatszego samorządu żądamy średniego dofinansowanie. Komisja uznała, że
przy następnych inwestycjach drogowych wyraźnie kierować wnioski zarówno do
tych najbogatszych miast, żeby współuczestniczyły w finansowaniu dróg netto a nie
w rozliczeniu.
Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Pan Edward Bojko poinformował, że
Komisja odbyła się raz w dniu 24 kwietnia. Tematami posiedzenia była informacja
o stanie obiektów po byłym terminalu odpraw celnych w Olszynie. Informację
przedstawiła Pani Joanna Werstler-Wojtaszek z Referatu Gospodarki
Nieruchomościami.
Następnie Komisja zaopiniowała projekty uchwał na VII sesję Rady Powiatu
Żarskiego.
Przewodniczący Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich Pan Edward
Łyba poinformował, że Komisja odbyła się jeden raz. Na posiedzeniu omawiane były
sprawy związane z przebiegiem powiatowego turnieju „Młodzież zapobiega pożarom”
Na spotkanie zaproszony był Rzecznik Praw Konsumenta, który przedstawił
problematykę Praw Konsumenckich.
Komisja brała udział w posiedzeniu Rady Rynku Pracy. Było to inauguracyjne
spotkanie tej Rady.
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Ad. 4
Przystąpiono do pkt 4 porządku obrad tj. sprawozdania
z organizacjami pozarządowymi Powiatu Żarskiego w roku 2014.

ze

współpracy

Sekretarz Powiatu Pani Agnieszka Domaradzka złożyła ww sprawozdanie –
zał. nr 3.
Do przedstawionego sprawozdania nie było uwag ani zapytań.
Ad. 5
Przystąpiono do pkt 5 porządku obrad, tj. informacji na temat realizowanych
projektów inwestycyjnych w tym z dofinansowaniem ze środków unii europejskiej w
latach 2004-2014.
Informację ustną wraz z pokazem multimedialnym przedstawiła Pani Mariola
Kowalska – Gł. Specjalisty Samodzielnego Referatu Inwestycji, Zamówień
Publicznych i Środków Europejskich – zał. nr 4.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem czy są zapytania do przedstawionej
informacji?
Radny Tomasz Czajkowski podziękował Pani Marioli Kowalskiej za merytoryczne
przygotowanie i zapoznanie zarówno członków jego Komisji gdzie wcześniej tą
informację Pani Mariola przedstawiła. Ponadto podziękował Pani Joannie Werstler –
Wojtaszek i Panu Adrianowi Lewandowskiemu za przedstawienie informacji na
Komisji.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że przygotowujemy się do nowego rozdania.
Będzie realizowany jak wszystko dobrze pójdzie bardzo ciekawy projekt z nowego
rozdania Grodzisko-Wicina. Jako fundacja Grodzisko-Wicina w dniu jutrzejszym w
sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego będziemy prezentować nasz projekt.
Projekt, który znalazł się na liście projektów kluczowych z wielką szansą
dofinansowania, bo jest to kwota ok. 20 mln zł.
W dniu jutrzejszym mamy za zadanie przekonać Radę Rozwoju Regionalnego. Rada
ta składa się z 31 osób, zatem projekt jest bardzo ważny dla gminy Jasień, dla
Powiatu Żarskiego, dla rozwoju województwa, kraju, bo tak oceniany jest również
przez Departament Rozwoju Regionalnego i mamy nadzieję, że otrzyma
dofinansowanie.
Ad. 6
Przystąpiono do pkt 6 porządku obrad tj. informacji na temat dostosowania kierunków
kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016 do potrzeb
rynku pracy.
Informację złożył Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Pan Bartłomiej Kubiak –
zał. nr 5.
Radny Kazimierz Drozd stwierdził, że odbyła się likwidacja szkoły rolniczej i szkołę
rolniczą przeniesiono do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
w Żarach. ZSOiT nie ma nic do czynienia z rolnictwem. Ani nie ma ogrodnictwa ani
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nie ma innych kierunków, nie ma hodowli zwierząt. Rolnictwem wcale się nie
interesujemy i tak jak powiedział Minister Sawicki, że rolnicy to jest kupa frajerów.
Pan Drozd odniósł się do kierunku związanego z urządzeniami sanitarnymi, monter
instalacji sanitarnej – tylko monter. Warto do tych urządzeń sanitarnych dodać
instalatorów. Nigdzie też nie widzi kierunku spawacz, a spawacz też jest potrzebny.
Pan Drozd stwierdził, że bardzo go martwi rolnictwo, bo dzięki rolnictwu mamy, co
jeść, ale na ostatku o nim nie myślimy.
Naczelnik WSS Pan Bartłomiej Kubiak stwierdził, ze nie ma kierunku spawacza, ale
w Zespole Szkół Samochodowych uczniowie kończą taki kurs zawodowy, który
nadaje im odpowiednie kwalifikacje. Jest to prowadzone szkolenie na zasadzie
takiego dodatkowego kursu. To jest ukończenie szkoły plus ten kurs zawodowy.
W odniesieniu do zawodów rolniczych, Pan Kubiak stwierdził, ze niestety w naszym
powiecie nie ma zapotrzebowanie na takie zawody i tutaj gospodarstwa rolne nie
chcą współpracować w tej kwestii, dlatego Ne ma sensu otwierać kierunku, który nie
będzie miał chętnych do nauki takiego kierunku.
Pan Kubiak poinformował, że jest kierunek technik architektury krajobrazu i jest on
trochę spokrewniony z tym zawodem.
Radny Tomasz Czajkowski zwrócił się do Naczelnika Wydziału, że ma rozumieć, że
te oddziały to są następstwem racji doświadczenia i z sondowania, tego, co
prawdopodobnie będzie się działo. To czy będzie tak dokładnie, czy ta ilość
oddziałów będzie, to dopiero odniesie się po naborze.
Pan Czajkowski zwrócił uwagę, ze do tego szerokiego wachlarzu zawodów, o których
mówił Pan Naczelnik dochodzi jeszcze dochodzi szkoła katolicka i szkoła społeczna,
które też rozsławiają miasto Żary. Ta oferta edukacyjna powiększona o te dwie
szkoły jego zdaniem jest bardzo wysoka w rankingu.
Przewodnicząca Rady Pani Helena Sagasz stwierdziła, że analizując te wszystkie
zawody i porównując z rynkiem pracy zastawania ją spawanie metodą MAK.
W momencie, kiedy będą powstawały Centra Kształcenia Zawodowego i będzie
możliwość wyposażenia w te lepsze maszyny te Centra, to na to trzeba będzie
zwrócić uwagę, bo patrząc na to, co dzieje się w zakładach pracy, to wiemy, że
pracodawcy kupują bardzo drogie maszyny, które wykorzystywane są do pracy
i niechętnie pracodawca udostępnia taką maszynę do uczenia.
Godz. 1230 posiedzenie VII sesji Rady Powiatu opuścił radny Józef Radzion.
Stan radnych 18.
Naczelnik WSS Pan Kubiak poinformował, że w tej chwili już trwa wykorzystywanie
nowego sprzętu, dlatego, że zakłady pracy, które wycofują pewien sprzęt, przekazują
go naszym szkołom na bieżąco i szkoły są wyposażone w ten sprzęt. To, co ma się
dziać przez ten projekt to ma być XXI wiek i mamy mieć taki sprzęt, że nawet w
niektórych zakładach pracy może takiego sprzętu nie być.
Pan Kubiak poinformował, że byli w szkołach w Bolesławcu w szkole, która jest już
po tym projekcie i ma już taki sprzęt. Teraz wybieramy się do Niemiec i tam też
zobaczymy sprzęt na miarę XXI wieku.
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Ad. 7
Przystąpiono do pkt 7 porządku obrad tj. podjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę
Nr VI/37/2015 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 31 marca 2015r. 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

Powiatu

Pani

Sagasz

poinformowała,

że

zgodnie

z zaleceniem Regionalnej Izby Obrachunkowej uchyla się § 2 z powodu
powielenia podstawy zapisów z ustawy o finansach publicznych.
Przewodnicząca Rady zwróciła 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 19 radnych.
W głosowaniu brało udział 18 radnych:
- „za podjęciem uchwały” –18 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 6.
Ad. 8
Przystąpiono do pkt 8 porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na rok 2015.
Skarbnik Powiatu Pani Eliza Siemianowska poinformowała, że na dzisiejszym
posiedzeniu Zarządu Powiatu zostały wprowadzone zmiany, a mianowicie utworzyć
nowe zadanie inwestycyjne pn „wymiana serwera”. Środki na ten cel zostaną
przesuniecie z zaoszczędzonych z inwestycji „przebudowa drogi powiatowej 1090F
w miejscowości Kadłubia”.
Sprawa serwera jest dość pilna. Jego wymiana planowana była na przyszły rok,
jednak informatyk wnioskuje, aby dokonać tego jak najszybciej ze względu na
problemy z Internetem i żeby nie paraliżować pracy Urzędu.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały?
Brak.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 19 radnych.
W głosowaniu brało udział 18 radnych:
- „za podjęciem uchwały” –18 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 7.
Ad. 9
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Przystąpiono do pkt 9 porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2015 – 2025.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały?
Pani Eliza Siemianowska poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa
Powiatu Żarskiego zawsze jest uaktualniana, kiedy zachodzą zmiany w deficycie.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 19 radnych.
W głosowaniu brało udział 18 radnych:
- „za podjęciem uchwały” –18 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 8.
Ad. 10
Przystąpiono do realizacji pkt 10 porządku obrad tj. interpelacje i zapytania radnych.
Radny Kazimierz Drozd stwierdził, że, co prawda mieszka w Żarach i jest radnym
powiatowym ale składa interpelację, bo wszystkich pisarzy chodniki są porobione, ale
na ulicy Bolesława Prusa akurat nie są zrobione. Sąsiedzi sami porobili na swoich
szerokościach prowizoryczne chodniki. Jeden zabetonował, drugi wyłożył płytki a
jeszcze inny kostkę. Zdaniem radnego warto też uhonorować tego pisarza i zrobić
jeden przyzwoity chodnik.
Druga sprawa to zapytanie dot. Al. Wojska Polskiego. Tak naprawdę, to ta ulica
bardzo dobrze wygląda.
7,5 mln zł. dajemy na to a dużo innych ulic jest dziurawych. Od ronda Demela aż do
mostu a nawet do samych Kunic jest piękna droga i nie wie, o co tu się rozchodzi?
Starosta Janusz Dudojć stwierdził, że Al. Wojska Polskiego to nie jest to droga
idealna, bo nie ma takich dróg. Ta droga przede wszystkim jest uciążliwa dla
mieszkańców tej części, gdzie jest kostka brukowa ze względu na hałas. Były
wykonywane badania i przekraczają one dopuszczalne decybele. Mieszkańcy się
skarżyli. Pojazdy za szybko jeżdżą i to związane z takim codziennym bytowaniem.
Ci, którzy tam mieszkają na pewno będą zadowoleni, natomiast Ci, którzy tam nie
zam9ieszkują to już zadowolenia nie wyrażają, tak jak Panu radnemu.
Od przejazdu kolejowego są koleiny. Tam już nie jest tak dobrze. Jest to taka część,
która broni decyzji o remoncie tej drogi, a druga część to jest taka, że obecna Rada
spotkała się z tą drogą zaplanowaną już w budżecie, z porozumieniem z Urzędem
Miejskim w Żarach. O tym mówił Pan radny Czajkowski, że 2 mln zł. filozoficznie
przekazano w jedną stronę i druga stronę. To też było wiążące. Wiążąca sprawa to
też złożenie wniosku o dofinansowanie z tzw. „schetynówek”. Otrzymaliśmy
dofinansowanie i z Panią Wicestarostą byli u Pani Wojewody i otrzymano 3 mln zł.
plus te 2 mln. Zł. to jest 5 mln zł. i gdybyśmy się wycofali, to musielibyśmy dać na
drogę nie powiatową, czyli żagańską, tu byśmy nie otrzymali tych 2 mln zł. od Pani
Burmistrz. Tam byśmy dali tu byśmy nie dostali. 3 mln zł. byśmy oddali do Pani
Wojewody i rachunek jest prosty, ale w tej chwili ta droga również jest potrzebna.
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Jest to bardzo ważna droga w Żarach i uważa, ze ważniejsza byłaby droga
Moniuszki.
Na poprzedniej sesji mówił, że powołano taką Komisję, powiatowo-miejską, aby tę
drogę powiatową tak przygotować, żeby wszyscy byli zadowoleni, bo tam akurat jest
ta część gospodarcza, handlowa. Dojazd do pływalni, skrzyżowanie jest dosyć
problematyczne. Prosi się żeby było rondo. Jest powołany Zespół, który zajmuje się
ta sprawą.
Pan Starosta w odniesieniu do drugiej sprawy dot. ulic polskich pisarzy i chodników,
to akurat ul. Bolesława Prusa to nie jest droga powiatowa.
Radny Edward Skobelski odniósł się do tematu związanego z remontu Al. Wojska
Polskiego. Jest to realizacja poprzedniej kadencji, jednak on swego czasu składał
wniosek, żeby rozważyć możliwość ominięcia tej ulicy Al. Wojska Polskiego poprzez
obwodnicę w kierunku Kunic. Jest rozdanie dotacji na lata 2020-2025 i teraz musimy
tego typu obwodnice w kierunku Kunic, Żagania mieć na uwadze.
Jego zdaniem powinna być pochwała dla Zarządu, dla Referatu Dróg Powiatowych
za to, że z tej kostki brukowej zostaną wykonane wszystkie zatoczki autobusowe,
zjazdy na posesje i zjazdy na ulice. Kostka jest bardzo dobra i wytrzyma jeszcze
wiele pokoleń. Pan Skobelski poinformował, że zostały zebrane podpisy na temat
ograniczenia prędkości, zatrzymania ruchu samochodowego na skrzyżowaniu z ul.
Konopnickiej i Partyzantów i zainstalowania świateł sygnalizacji świetlnej, aby
poprawić bezpieczeństwo dzieci i młodzieży chodzącej do szkoły i to też nad tym
wnioskiem pochyla się Zarząd, Pan Starosta i Referat.
Ad. 11
Przystąpiono do realizacji pkt 11 porządku obrad tj. wolne wnioski, sprawy różne.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że dzisiaj rozłożono dla radnych
sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z ar. 270 ust. 1
ustawy o finansach publicznych.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu zamknęła
posiedzenie VII sesji Rady Powiatu Żarskiego o godz. 1310.
Protokół z odtworzonego
nagrania oraz notatek z przebiegu
obrad sesji sporządziła:
Barbara Suprynowicz
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