PROTOKÓŁ NR IX/2015
z sesji Rady Powiatu Żarskiego odbytej w Żarach
w dniu 25 czerwca 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 18 radnych ( nieobecny Artur Rygiel, Dawid Nowakowski oraz
usprawiedliwiony Kazimierz Drozd – brak dostarczenia zawiadomienia o posiedzeniu
sesji przez firmę Inpost), 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 VIII 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 Powiatowego Urzędu Pracy za 2014 rok wystąpienie
dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach Pana Józefa Tarniowego.
5. Przyjęcie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Żarskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019 za lata 2013 do 2014 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na
rok 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Żarskiego na lata 2015 – 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/300/2014 Rady Powiatu
Żarskiego z dnia 29 września 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu wspierania
uzdolnionej młodzieży w Powiecie Żarskim”.
9. Rekomendacja Ocena Zasobów Pomocy Społecznej (OZPS) wg materiałów
otrzymanych na sesji w dniu 28 maja 2015 r.
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?
Starosta zawnioskował o wprowadzenie pod obrady Rady projektu uchwały w
sprawie zmiany uchwały Nr VIII/49/2015 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 maja
2015 r. 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.
Przewodnicząca Rady Helena Sagasz poinformowała, że w związku z tym, iż
Starosta zawnioskował o wprowadzenie projektu uchwały pod obrady Rady
przystępujemy do głosowania nad wprowadzeniem jej do porządku obrad.

1

„Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr VIII/49/2015 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 maja 2015 r. 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 – 18 głosów
- „kto jest przeciw" – 0 głosów,
- „kto się wstrzymał" – 0 głosów.
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad.
W związku z przyjęciem projektu uchwały do porządku obrad Przewodnicząca
zaproponowała o umieszczenie jej w pkt 9 jako zał. nr 6 - pozostałe punkty ulegają
przesunięciu.
Przystąpiono do głosowania nad zmianą porządku obrad.
- „kto jest za przyjęciem zmiany porządku obrad " – 18 głosów,
- „kto jest przeciw" – 0 głosów,
- „kto się wstrzymał" – 0 głosów.
Program posiedzenia został przyjęty.
Ad. 1
Przystąpiono do realizacji pkt 1 porządku obrad tj przyjęcia protokołu VIII 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 18 radnych:
„za przyjęciem” - 18 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 0 głosów
Protokół z VIII sesji Rady Powiatu został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 2
Przystąpiono do realizacji 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.
Ad. 3
Przystąpiono do realizacji 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 w okresie międzysesyjnym nie obradowała, natomiast jej
członkowie niejednokrotnie brali czynny udział w spotkaniach związanych ze
współpraca miedzy szpitalami, tj. wojskowym szpitalem a szpitalem na wyspie.
Przewodniczący Edukacji i Unii Europejskiej Pan Tadeusz Płóciennik poinformował,
że Komisja spotkała się raz 10 czerwca. Omawiano zmiany dotyczące regulaminu
stypendialnego. Drugim ważnym zagadnieniem były założenia dotyczące pewnych
zmian, tj. zreorganizowania rozgrywek sportowych. Chodzi o powołanie lig w grach
zespołowych i w lekkiej atletyce. Ten punkt został wstępnie omówiony i umówiono się
na kolejne spotkania z przedstawicielami klubów i zainteresowanymi szkoleniowcami.
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej Pan Tomasz
Czajkowski poinformował, że Komisja zebrała się jeden raz. Przedmiotem obrad było
rozpatrzenie wniosków mieszkańców i samorządów odnośnie remontu dróg
i wykonania chodników.
Większość z nich Komisja musiała przełożyć na kolejne lata. Skierowano 2 wnioski
do wstępnego rozpatrzenia, ponieważ była Tamm mowa o usunięciu drzew, które są
bardzo blisko jezdni i przeszkadzają jezdni. Skierowano je do odpowiedniego
Wydziału celem rozpatrzenia czy istnieje możliwość usunięcia części tych drzew,
które powodują uciążliwość w ruchu jak również powodują uszkadzania poboczy.
Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Pan Edward Bojko poinformował, że
Komisja w okresie międzysesyjnym nie obradowała.
Przewodniczący Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich Pan Edward
Łyba poinformował, że Komisja zaplanowana na dzień 22 czerwca 2015 r. w oddziale
Powiatowego Urzędu Pracy w Lubsku nie odbyła się z uwagi na brak kworum.
Ad. 4
Przystąpiono do realizacji pkt 4 porządku obrad tj. sprawozdania z działalności
Powiatowego Urzędu Pracy za 2014 rok.
Sprawozdanie złożył dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach Pan Józef
Tarniowy – zał. nr 3.
Wykresy związane z bezrobociem i aktywną formą aktywizacji bezrobotnym
przedstawiła z-ca dyrektora PUP Pani Maria Cecuła.
Ad. 5
Przystąpiono do realizacji pkt 5 porządku obrad, tj. przyjęcia raportu z wykonania
Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Żarskiego na lata 2012-2015 z
perspektywą do roku 2019 za lata 2013 do 2014 r.
Przewodnicząca Rady Helena Sagasz stwierdziła, że Radni otrzymali powyższy
Raport drogą elektroniczną, a Ci Radni, którzy nie posiadają poczty elektronicznej
otrzymali w formie papierowej, w związku z tym, czy są zapytania do powyższego
raportu.
Brak pytań.
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Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Helena Sagasz stwierdziła, że wobec braku
zapytań i uwag uważa, ze Rada Powiatu przyjęła ww Raport – zał. nr 4.
Ad. 6
Przystąpiono do realizacji pkt 6 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na rok 2015.
Skarbnik Powiatu Pani Siemianowska poinformowała, że na dzisiejszym posiedzeniu
Zarządu Powiatu, Zarząd przyjął zmianę, tj.
1. Wprowadzono do Uchwały załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków na r-ku
o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w 2015 roku.”
Rozdz. 80102 § 0960 – ZSSpecj. Żary – 1 000 zł – zwiększenie planu dochodów
w § 0960 (darowizna z Nadleśnictwa Lipinki Łużyckie) - po stronie wydatków środki
przeznaczono na § 4210, 4240, 4300 (zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia
zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi oraz zakup drzewek i krzewów ozdobnych do
nasadzenia pasu zieleni przy szkole).
2. Zmieniono numerację załącznika nr 5 na 6 „Przychody i rozchody budżetu
w 2015r.”
Zmiany wprowadzone Uchwałą Zarządu Powiatu Żarskiego z dn. 25.06.2015 r.
wymagały uaktualnienia części normatywnej Uchwały RP, tj.
Rozdz. 75045 § 2120 – Starostwo – 4 788 zł – korekta planu dotacji celowej z LUW
(zmniejszenie) w związku z zakończoną kwalifikacją wojskową – po stronie
wydatków pomniejszono odpowiednio: Rozdz. 75045 § 3030, 4170, 4300
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 18 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 5
Ad. 7
Przystąpiono do realizacji pkt 7 porządku obrad, tj. podjęcie 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?
Brak uwag.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
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W posiedzeniu sesji brało udział 18 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 realizacji pkt 8 porządku obrad, tj. podjęcie uchwały w sprawie
zmiany Uchwały Nr XLIII/300/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 września br.
w sprawie uchwalenia „Programu wspierania uzdolnionej młodzieży w Powiecie
Żarskim”.
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 18 radnych.
W głosowaniu brało udział 18 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 17 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 1 głos
Uchwała została podjęta większością głosów – zał. nr 7.
Ad. 9
Przystąpiono do realizacji pkt 9 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
zmiany uchwały Nr VIII/49/2015 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 maja 2015 r. 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.
Sekretarz Powiatu Pani Agnieszka Domaradzka poinformowała, że Wojewoda
Lubuski zakwestionował pewne zapisy w podjętej przez Radę Powiatu uchwale
i wystosował do Rady Rozstrzygnięcie nadzorcze.
W swoim uzasadnieniu stwierdził, że Rada Powiatu mocą § 4 ust. 3 uchwały
postanowiła, ze reklamy zawierające informacje o województwie, powiecie lub gminie
w postaci planów, map, tablic, plansz lub w innej formie ustawiane przez
województwo, powiat, lub gminy za 1 m2 powierzchni reklamy obciążone są opłatą w
wysokości 0,10 zł. natomiast reklamy inne niż wymienione w pkt 3 za 1 m2
powierzchni podlegają opłacie w wysokości 1,50 zł. Tym samym według organu
nadzorczego
Rada wprowadziła preferencyjne stawki opłat
dla reklam
umieszczanych przez jednostki samorządu terytorialnego, a zatem kryterium
zróżnicowania stawek odnosi się do podmiotu, który umieszcza reklamę.
W ocenie organu nadzoru taki zapis prowadzi do istotnego naruszenia prawa.. za
nieuprawnione należy uznać przyjęcie zróżnicowanej wysokości stawek w
odniesieniu do urządzeń tego samego rodzaju lub w zależności od podmiotu
zarządzającego czy właściciela urządzeń tego samego rodzaju.
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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 18 radnych.
W głosowaniu brało udział 18 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 17 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 1 głos
Uchwała została podjęta większością głosów – zał. nr 8.
Ad. 10
Przystąpiono do realizacji pkt 10 porządku obrad, tj. Rekomendacji Oceny Zasobów
Pomocy Społecznej (OZPS) .
Przewodnicząca Rady Pani Helena Sagasz przypomniała, że na sesji w dniu 28 maja
2015 r. Radni otrzymali ww dokument.
Rekomendacja przez Radę Powiatu ww dokumentu jest warunkiem do przedłożenia
dokumentu do Sejmiku Wojewódzkiego w terminie do 30.06.2015 r.
Czy ktoś z państwa radnych ma uwagi, zapytania do przedstawionego materiału?
Brak.
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Helena Sagasz stwierdziła, że wobec braku
zapytań i uwag uważa, ze Rada Powiatu rekomenduje Ocenę Zasobów Pomocy
Społecznej – zał. nr 9.
Ad. 11
Przystąpiono do realizacji pkt 11 porządku obrad, tj. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Józef Radzion złożył interpelacje w sprawach:
1. Remontu kapitalnego chodnika przy drodze powiatowej (po obu stronach)
ul. Robotnicza w Lubsku,
2. Wyrównania wypiętrzeń w bruku na drogach powiatowych w miejscowościach
Dabrowa i Chocicz,
3. Czyszczenia rowów przy drodze powiatowej w miejscowości Raszyn i Białków.
Zagraża to podczas silnych dreszczów zalewaniem domów,
4. Budowy chodnika w miejscowości Chocicz przy drodze powiatowej,
5. Kapitalnego remontu chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Górzyn
i przebudowy tej drogi. Krawężniki chodnika są na wysokości lustra jezdni
i przemieszczenie się pieszych tym zniszczonym chodnikiem zagraża
bezpieczeństwu pieszych dzieci i osób dorosłych. Chodnik wymaga nowej
nawierzchni na całej długości (od skrzyżowania z droga wojewódzką do końca
miejscowości i wsi Górzyn). Niezbędne jest poszerzenie tej drogi, bo jest to droga
alternatywna o dużym ruchu pojazdów.
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6. Kapitalnego remontu mostu na drodze powiatowej w miejscowości Grabków- zły
stan techniczny. Przez ten most poruszają się pojazdy o dużym tonażu
(z drzewem, autobusy),
7. Przebudowy drogi Emilii Plater w Lubsku (jezdnia i chodniki),
8. Pilnego ustawienia 2 luster poprawiających bezpieczeństwo przy drodze
powiatowej w miejscowości Dłużek, tj. na zakręcie skrzyżowania dróg oraz na
wjeździe na drogę powiatową z drogi od strony cmentarza. Jest to konieczne ze
względu na poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców. W sprawie ustawienia
luster poprosił o kontakt z sołtysem.
9. Usunięcia 3 wraków samochodów z parkingu przy budynku Nadleśnictwa
w Lubsku. Parking znajduje się przy drodze Emilii Plater w Lubsku. Kto powinien
usunąć te wraki?
10. Procedury wydawania pozwoleń na budowę elektrowni wiatrowych w naszym
powiecie.
Przewodnicząca Rady Pani Helena Sagasz odniosła się do wjazdu od strony Lubska
i wyjazdu z Żar w stronę Lubska. Zdaniem Pani Przewodniczącej Rady bardzo
niebezpieczne jest to skrzyżowanie i bardzo długo czeka się na przejazd na tym
skrzy ozwaniu. Wnosi o ponowne wystąpienie do Zarządcy drogi o rozwiązanie tej
niebezpiecznej krzyżówki poprzez wybudowania ronda.
Pani Helena Sagasz odczytała przesłaną przez radnego Kazimierza Drozda
interpelacje dot. wstrzymania wwożenia szkodliwych odpadów żużla cynkowego
z Niemiec do Tuplic – zał. nr 10.
Radny Marek Femlak poinformował, że zakończył się przetarg na zakup karetki ze
środków Powiatu dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Karetka będzie
przekazana dla SOR oficjalnie w przyszłym tygodniu.
Pan Femlak poinformował również o zmianach dot. oddziału chirurgicznego 105
szpitala wojskowego. Służba zdrowia musi się restrukturyzować z różnych względów.
Ze względów ekonomicznych, ze względów kadrowych i ze względów
organizacyjnych i tak się też dzieje w 105 szpitalu. W najbliższym czasie, tj. od
1 lipca br będą działać dwa oddziały chirurgiczne. Jeden w Żarach i jeden w Żaganiu.
Zdaniem radnego nie jest to wcale za mało. Będzie oddział chirurgiczny w „Szpitalu
na Wyspie” działający na ostro i oddział chirurgiczny w Żaganiu wzmocniony
o chirurgów z chirurgii obecnego 105 szpitala wojskowego.
Problemy kadrowe zmuszają 105 szpital do restrukturyzacji.
Chirurgia, która obecnie znajduje się na terenie 105 szpitala będzie wymagała
remontu nawet poprzez dobudowanie nowego członu do budynku i w związku z tym
ta sytuacja zmusza do przeniesienia oddziału do Żagania.
Przeniesienie oddziału chirurgicznego do Żagania było uzgodnione z władzami
„Szpitala na Wyspie”, który w tej materii będzie współpracował. Pacjenci chirurgiczni
będą trafiać na izbę przyjęć przy chirurgii „Szpitala na Wyspie” i będą również trafiać
do SOR i następnie do izby przyjęć szpitala w Żaganiu. Pacjenci, którzy trafią do
SOR po opatrzeniu chirurgicznym będą kierowani albo do oddziału chirurgii w Żarach
do „Szpitala na Wyspie” lub do oddziału chirurgicznego w Żaganiu.
Radny Edward Łyba przypomniał, że w tradycji samorządów lokalnych jest
propagowanie tzw. „białych niedzieli”. Czy planuje się takie imprezy w tym roku?

7

Starosta Janusz Dudojć poinformował, że na interpelacje złożone przez radnego
Józefa Radziona udzieli pisemnej odpowiedzi.
W odniesieniu do interpelacji Przewodniczącej Rady Pani Heleny Sagasz, Starosta
poinformował, że zwróci się do Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Starosta Janusz Dudojć stwierdził, że interpelacja poruszona przez Pana Kazimierza
Drozda jest sprawą zawiłą. W długich negocjacjach i rozmowach jednoznacznie
ustalono, że żadna firma nie ma prawa tam cokolwiek przywozić. Rozmowy
z przedsiębiorcami, którzy zwieźli te niebezpieczne odpady zostały przeprowadzone
i ustalono, że teren zostanie przez nich uprzątnięty. Ta firma nie ma ani decyzji ani
zezwolenia.
Starosta poinformował, że szerzej ten temat wyjaśni radnemu Panu Drozdowi na
piśmie.
W odniesieniu do interpelacji radnego pana Edwarda Łyby, Starosta stwierdził, że
jest to dobry pomysł i uważa, że dobrze by było, aby po wakacjach we wrześniu
zorganizować taką „białą niedzielę”.
Ad. 12
Przystąpiono do realizacji pkt 12 porządku obrad, tj. Wolne wnioski, sprawy różne.
Brak.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu zamknęła
posiedzenie IX sesji Rady Powiatu Żarskiego o godz. 1125.
Protokół z odtworzonego
nagrania oraz notatek z przebiegu
obrad sesji sporządziła:
Barbara Suprynowicz
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