PROTOKÓŁ NR VIII/2015
z sesji Rady Powiatu Żarskiego odbytej w Żarach
w dniu 28 maja 2015 r.
Otwarcia posiedzenia dokonała o godzinie 1000 Przewodnicząca Rady Powiatu
Helena Sagasz witając wszystkich radnych, Starostę, Wicestarostę, Sekretarza,
Skarbnika Powiatu oraz wszystkich zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności (zał. nr 1) Przewodniczący Rady stwierdził, że na sali
obecnych jest 20 radnych ( nieobecny 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 VII 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. Informacja o funkcjonowaniu i zabezpieczeniu opieki medycznej w powiecie.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
Żarskiego za rok 2014 :
a) zapoznanie się ze:
- sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za 2014 rok,
- sprawozdaniem finansowym Powiatu Żarskiego za 2014 rok,
- opinią RIO w Zielonej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu
Żarskiego za rok 2014,
- informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Żarskiego na dzień 3
1.12.2014 r.
b) dyskusja
c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu
Żarskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok
2014.
6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:
a) zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej
b) zapoznanie się z opinią RIO w Zielonej Górze w sprawie wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie
c) udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2014.
d) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu
Żarskiego za rok 2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na
rok 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Żarskiego na lata 2015– 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2015 Rady Powiatu
Żarskiego z dnia 27 lutego 2015 r. 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.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i
obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
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11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. 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 VII sesji Rady
Powiatu Żarskiego.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
protokołu?
Brak uwag.
Przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 20 radnych:
„za przyjęciem” - 19 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 1 głos
Protokół z VII 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 Kaźmierz Drozd zwrócił się z zapytaniem dot. :
- umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej obiektów
budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego oraz reklam – poprosił, aby dosyć precyzyjne odpowiedzieć o co
chodzi nadzorowi Wojewody?,
- wizytacja delegacji z Forstu w sprawie szkolnictwa zawodowego i służby zdrowia –
jakie tematy były poruszane?
- gala wręczenia nagród gospodarczych Prezydenta RP w |Poznaniu – zaproszenie
przez Prezydenta – to zdaniem radnego miało to związek z kampania Prezydenta i te
osoby co pojechały to były po linii Prezydenta.
Starosta Janusz Dudojć poinformował, że ogólnie powie o co chodzi w tej uchwale a
szczegółowo wyjaśni Pani Sekretarz.
Przed wyborami do rad powiatów poprzedni Zarząd i poprzednia Rada Powiatu
wprowadziła zmiany w stawce za plakaty wyborcze ze 1,50 zł. na 0,10 zł. aby ta
reklama-plakat wyborczy był tańszy. Podjęcie tamtej uchwały spowodowało to, że
niektórzy radni, którzy wiedzieli o co chodzi w kampanii wyborczej bardzo dużo
skorzystali a Powiat na tym stracił co najmniej 8 tys. zł. a najwięcej z tego
skorzystało ugrupowanie „Dobry Powiat, Dobra Gmina, Dobre Województwo czy
Miasto”.
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W tej chwili mamy tą uchwałę odrzuconą do poprawki czy do zmiany przez wprowadzenie odpowiednich z ustawą zapisów o czym powie Pani Sekretarz Powiatu.
Sekretarz Powiatu Pani Agnieszka Domaradzka wyjaśniła, że rozstrzygniecie
nadzorcze Wojewody Lubuskiego z 4 maja stwierdziło nieważność uchwały w tylko w
3 paragrafach. Dotyczyło to nie wysokości stawek a sposobu naliczania stawek.
Chodziło o to, że został przekroczony zakres upoważnienia ustawowego i dlatego
zakwestionowano w uchwale zapisy tych paragrafów. Wysokość nie uległa zmianie,
jedynie te zapisy które były w naszej uchwale były powielone z ustawy i to był zarzut
abyśmy tego nie powielali, bo to wynika z ustawy o drogach publicznych.
Dlatego jest zmieniona uchwała i unieważniana uchwała z dnia 4 maja 2015 r.
Starosta wyjaśnił temat spotkania z Landratem Harald Altekrügerem
i z przedstawicielami służby zdrowia i szkolnictwa zawodowego. Spotkanie odbyło sie
u nas w Starostwie. Spotkanie miało na celu nawiązanie współpracy w dziedzinie
służby zdrowia i szkolnictwa zawodowego.
NFZ nie chce płacić za leczenie naszych rodaków w niemieckich szpitalach a nie
zawsze jest możliwość leczenia w Polsce.
Natomiast, jeżeli chodzi o szkolnictwo zawodowe, to strona niemiecka ma taką sieć
kształcenia zawodowego. Realizują taki projekt i proponują szkolenie naszych
uczniów w ich placówkach w ramach współpracy.
Wicestarosta Małgorzata Issel odniosła się do stwierdzenia uczestnictwa naszych
radnych w ramach kampanii prezydenckiej.
Wyjaśniła, że jest jak najdalej od jakiejkolwiek spiskowej teorii dziejów. To
zaproszenie na Galę gospodarczą przyszło od Pana Prezydenta RP. Ono było
imienne dla członków Zarządu jak Radni wiedzą członkami Zarządu są osoby z
różnych opcji politycznych tak jak kolega Józef Radzion który jest z Forum
Samorządowego a jest to ugrupowanie nie mające jakichkolwiek barw politycznych.
Było to zaproszenie imienne i może było brane pod uwagę, że te osoby są w
Zarządzie a w I kadencji były w Radzie Powiatu.
Ad. 3
Przystąpiono do pkt 3 porządku obrad tj. informacji Przewodniczących Komisji
Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy Komisji w okresie między sesjami.
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Pan Marek Femlak
poinformował, że Komisja odbyła jedno posiedzenie w budynku Hospicjum w Żarach.
Problematyką posiedzenia był temat związany z rozpoczęciem działalności
Hospicjum.
Wysłuchano propozycji włodarzy gmin dot. ewentualnej pomocy finansowej dla
Hospicjum.
Komisja również zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie dofinansowania
„Szpitala na Wyspie” w Żarach w kwocie 500 tys. zł.
Przewodniczący Edukacji i Unii Europejskiej Pan Tadeusz Płóciennik poinformował,
że Komisja nie obradowała w okresie miedzy sesyjnym. Członkowie Komisji
uczestniczyli natomiast w wielu imprezach organizowanych przez szkoły. Ponadto
członkowie Komisji uczestniczyli w ważnym szkoleniu dot. pozyskiwania środków
unijnych i Regionalnego Programu Operacyjnego.
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Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej Pan Tomasz
Czajkowski poinformował, że Komisja odbyła w dniu 26 maja 2015 br. Spotkanie
odbyło sie w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Marszowie. Członkowie
Komisji zwiedzili Zakład i zapoznali się z procesem technologicznym
zagospodarowania odpadów.
Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Pan Edward Bojko poinformował, że
Komisja w okresie międzysesyjnym spotkała się raz w dniu wczorajszym.
Zaopiniowano pozytywnie zmiany do budżetu, które są na dzisiejszą sesję
Komisja została poinformowana przez Panią Skarbnik i zapewniona, ze budżet po i
kwartale jest w stanie dobrym
Następnie Komisja została zapoznana z oceną składanych wniosków. Informację
przedstawiła pracownica Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji informując, że
najbliższe wnioski składane będą w m-cu lipcu br.
Przewodniczący Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich Pan Edward
Łyba poinformował, że Komisja spotkała się w okresie międzysesyjnym jeden raz.
Spotkanie odbyto na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Tematem wiodącym
posiedzenia Komisji było działanie Powiatowego urzędu Pracy na rzecz aktywizacji
zawodowej osób niepełnosprawnych.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy oraz
przedstawiciele Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, ponieważ szkoła ta
realizuje ciekawy projekt. Powstanie Centrum Integracji Społecznej, która związana
będzie z aktywizacją osób niepełnosprawnych, ale również wykluczonych na rzecz
aktywizacji zawodowej.
Wszyscy członkowie Komisji byli obecni.
Ad. 4
Przystąpiono do pkt 4 porządku obrad tj.
i zabezpieczeniu opieki medycznej w powiecie.

Informacji

o

funkcjonowaniu

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Radni powyższą informację otrzymali w postaci
zał. do programu sesji i w związku z tym, czy ktoś ma uwagi bądź pytania do
sprawozdania?
Radny Kazimierz Drozd stwierdził, ze nie ma pytań a raczej stwierdzenia.
Patrząc na prognozy na przełomie lat 2013/2015 jest, jeżeli chodzi ogółem o ludność
to od 7 do 12 lat jest, 5768 z czego mężczyzn 2268 a kobiet 2141, dalej w
następnych w następnych rocznikach 2952 a kobiet 2816. Od 19 do 24 roku życia
mężczyzn jest 46644 a niewiast 3989. Z tego wynika, że nic dziwnego, że
poszukujemy innych dróg i mogą być małżeństwa jednakowej płci.
Druga sprawa, to, jeżeli chodzi o zestawienie liczby leczonych pacjentów. Różnego
rodzaju nowotwory, których jest 4025. Następnie psychiczne zaburzenia – 5656
chorych i układu krążenia – 10961 chorych oraz choroby układu trawiennego –
23 338 chorych.
Czy rzeczywiście Sanepid, jeżeli sprzedaje się coś na ryneczku to sanepid bardzo
skrupulatnie to bada? Dlaczego te choroby układu trawiennego są takie duże?
Uważa, że w wielkopowierzchniowych sklepach kupujemy żywność – czy ktoś
dokładnie to bada czy to jest naturalne?
Ponadto patrząc na te choroby dochodzi do tego, że faktycznie wielka nerwowość,
dożywianie, które jest tragiczne, to pokazuje nam, że coś w tym jest, że
społeczeństwo tak choruje.
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Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na tej sali nikt nad nie udzieli odpowiedzi na
temat działania Sanepidu, ale uważa, że Sanepid przeprowadza dość częste
kontrole, po to aby trafiała do tych sklepów trafiała dobra żywność.
Ad. 5
Przystąpiono do pkt 5 porządku obrad, tj. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014:
a) zapoznanie się ze:
- sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za 2014 rok,
- sprawozdaniem finansowym Powiatu Żarskiego za 2014 rok,
Przewodnicząca Rady Powiatu Helena Sagasz stwierdziła, że sprawozdania Radni
otrzymali zgodnie z ustawowym terminem i czy są jakieś zapytania?
Brak.
- opinią RIO w Zielonej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu
Żarskiego za rok 2014,
Przewodnicząca Rady poprosiła Skarbnika Powiatu Panią Elizę Siemianowską o
odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Skarbnik Powiatu odczytała Uchwałę Nr 251/2015 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wydania
opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014 wraz z informacją o stanie
mienia Powiatu Żarskiego – zał. nr 3.
- informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Żarskiego na dzień 31.12.2014 r.
Pani Helena Sagasz stwierdziła, że również tę informację Radni otrzymali zgodnie z
ustawowym terminem i czy są zapytania dot. powyższej informacji?
Brak.
b) dyskusja
Brak.
c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu
Żarskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok
2014.
Przewodnicząca Rady Helena Sagasz odczytała projekt uchwały Nr VIII/44/2015
Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za 2014 r.
Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 20 radnych.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
- „za podjęciem uchwały” – 20 głosów
-„wstrzymujących się”- 0 głosów
- „przeciw” – 0 głosów.
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 4. Głosowanie jawne.
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Ad. 6
Przystąpiono do pkt 6 porządku obrad tj. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:
zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej
Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o odczytanie
stanowiska Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Roman Pogorzelec poprosił Sekretarza Komisji o
odczytanie stanowiska.
Pan Kazimierz Drozd Sekretarz Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek Komisji
o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Żarskiego – zał. nr 5.
- zapoznanie się z opinią RIO w Zielonej Górze w sprawie wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2014.
Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Nr 337/2015 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie
wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Żarskiego o udzielenie
absolutorium dla Zarządu Powiatu Żarskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu
Żarskiego za 2014 rok – zał. nr 6.
c) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu
Żarskiego za rok 2014.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2014 rok.
Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 20 radnych.
W głosowaniu brało udział 20 radnych:
„za podjęciem” – 20 głosów
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” –0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowanie jawne – zał. nr 7.
Ad. 7
Przystąpiono do pkt 7 porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na rok 2015.
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 20 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.
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Ad. 8
Przystąpiono do pkt 8 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?
Radny Kazimierz Drozd zwrócił się z pytaniem – wydatki budżetowe zał. nr 2 –
wydatki majątkowe 6,5 mln zł. na budowę zespołu sal gimnastycznych przy Zespole
Szkół Samochodowych. Czy te 6,5 mln zł. było na początku jeszcze w tamtej
kadencji przeznaczone na tę salę czy to jest powiększone?
Skarbnik Powiatu Pani Siemianowska wyjaśniła, że w budżecie zapisane było
zapisane 500 tys. zł., natomiast w WPF trzeba pokazać, ze jest to zadanie wieloletnie
i było to przedłożone przez tamten Zarząd jako projekt budżetu i uchwalony już przez
tą Radę Powiatu.
Starosta dodał, że był wstępny projekt, ale teraz wyszło, ze to będzie ponad 8 mln zł.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 20 radnych.
W głosowaniu brało udział 20 radnych:
„za podjęciem uchwały” –19 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 1 głos
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 9.
Ad. 9
Przystąpiono do pkt 9 porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr V/30/2015 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 27 lutego 2015 r. 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 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 20 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 10
Ad. 10
Przystąpiono do realizacji pkt 10 porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie w pasie
drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie
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związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz
reklam.
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 20 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 6.
Ad. 11
Przystąpiono do realizacji pkt 11 porządku obrad tj. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Kazimierz Drozd zwrócił się z zapytaniem dot. przystanków autobusowych
przy ul. Ułańskiej w Żarach.
Były tam stanowiska przystanków autobusowych. Było to dla tych biednych ludzi,
którzy gdzieś tam chcieli jechać i wiadomo było, że stanowiska były oznakowane
kierunkami jazdy. W tamtym czasie było to potrzebne i było. Teraz przywrócono niby
te przystanki, postawiono jedną tabliczkę, ale nie ma żadnych oznaczeń. Czy
rzeczywiście zwracano się do przewoźników z zapytaniem czy można te przystanki
przywrócić? Na dzień dzisiejszy większość ludzi nie wie skąd i dokąd mają jechać.
Dlaczego sprawa przystanków tak długo się ciągnie?
Starosta Janusz Dudojć poinformował, że o tej drodze i o tych przystankach mówi się
już od pół roku. Było tak jak mówi radny Pan Drozd.
Na wniosek nowej Pani burmistrz przeprowadzono wizję lokalną, jako nadzór nad
organizacją ruchu drogowego i na wniosek Wiceburmistrza i pani Burmistrz wydano
decyzję taką jak chciało Miasto, a teraz należy się pytać w mieście.
Ad. 12
Przystąpiono do realizacji pkt 11 porządku obrad tj. Wolne wnioski, sprawy różne.
Radny Tomasz Czajkowski podziękował Zarządowi i Staroście za załatwienie sprawy
chodnika w Straszowie.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu zamknęła
posiedzenie VIII sesji Rady Powiatu Żarskiego o godz. 1210.
Protokół z odtworzonego
nagrania oraz notatek z przebiegu
obrad sesji sporządziła:
Barbara Suprynowicz
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