PROTOKÓŁ NR X/2015
z sesji Rady Powiatu Żarskiego odbytej w Żarach
w dniu 29 września 2015 r.
Otwarcia posiedzenia dokonał o godzinie 1000 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Wiktor Kułdosz 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 radny Edward Bojko), co stanowi kworum,
przy którym Rada może prowadzić obrady oraz podejmować prawomocne uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Pan Wiktor Kułdosz stwierdziła, że Radni otrzymali
porządek obrad sesji, tj.
1. Przyjęcie protokołu IX 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 stanie środowiska w powiecie żarskim w 2014 r. na tle wyników
badań monitoringowych i kontrolnych w województwie lubuskim – wystąpienie
przedstawiciela Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr V/27/2015 Rady Powiatu Żarskiego z
dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne
zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z
dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na parkingach strzeżonych na rok 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli na udzielenie pomocy finansowej
Gminie Żary o statusie miejskim na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy
Zgorzeleckiej w Żarach” ubiegającej się o dofinansowanie w ramach programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019.
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. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego remontu
zdegradowanej nawierzchni jezdni z kostki granitowej na masę bitumiczną odcinka
drogi krajowej nr 12 w miejscowości Marszów gm. Żary.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski, sprawy różne.
Wiceprzewodniczący Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
przedstawionego programu sesji?
Ad. 1
Przystąpiono do realizacji pkt 1 porządku obrad tj przyjęcia protokołu IX sesji Rady
Powiatu Żarskiego.
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Wiceprzewodniczący 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” - 20 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 0 głosów
Protokół z IX 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.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że Radni otrzymali sprawozdanie z prac
Zarządu i w związku z tym, czy ktoś ma uwagi bądź pytania do sprawozdania?
Radny Kazimierz Drozd stwierdził, że analizując sprawozdanie należy stwierdzić, że
Zarząd pracował 5 razy.
Ma więc zapytanie dot. uchwały z dnia 18 sierpnia br dot. zmiany w sprawie zmiany
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Żarach, a mianowicie
w ust. 2 w pkt 5 kropkę zastąpiono średnikiem i dodano pkt 6 w brzmieniu:
„ uchwalanie regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego.”
Ponadto art. 35 ust. 1 otrzymał brzmienie: Organizację i zasady funkcjonowania
starostwa powiatowego określa regulamin organizacyjny.”.
Radny stwierdził, ze nie mógł znaleźć tego regulaminu i ciekawy jest, jakie ma
znaczenie ma zamiast tej kropki ma średnik?
Następnie ma pytanie dot. podjętej uchwały w sprawie sporządzenia i ogłoszenia

wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Żarskiego
przeznaczonej do oddania w najem na okres 10 lat (Olszyna gm. Trzebiel,
działka nr 223/6 o pow. 6,0522 ha , jak również ma pytanie dot. sprawozdania
z 3 września, gdzie podjęto uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji
pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi
gminnej – o opinię zwrócił się Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego.
Radny stwierdził, że wie, że pozbywamy się czegoś, ale co z tego pozbycia się
mamy.
Ponadto Pan Drozd odniósł się do uchwały dot. ogłoszenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej 207 000 euro na zimowe utrzymanie dróg powiatowych
w sezonie 2015/2016 – czy już to było zrobione postępowanie, kto wygrał?
Następnie odniósł się do wyrażenia zgody na poddzierżawienie powierzchni
420,00 m2z dzierżawionej działki oznaczonej nr 223/3 o powierzchni 1.5949 ha
położonej w obrębie Olszyna, gmina Trzebiel – to znaczy ktoś wydzierżawia
a później poddzierżawia. Czy znaczy to, że zostanie zastosowana cena taka
jak przy dzierżawieniu, czy też ktoś czerpie korzyści?
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Ponadto Pan radny, ze w dalszej części sprawozdania wypisane były
spotkania, których było bardzo dużo. Było spotkanie w Tuplicach w sprawie
składowania odpadów na terenie gminy, ale co z tego wynika?
Starosta Janusz Dudojć poprosił Sekretarz Powiatu o udzielenie odpowiedzi
w odniesieniu do pytań merytorycznych.
Sekretarz Powiatu Agnieszka Domaradzka w odpowiedzi dla radnego Pana
Drozda wyjaśniła:
1. Dot. regulaminu organizacyjnego – te średniki i kropki. Zmieniła się ustawa o
samorządzie powiatowym. Do tej pory regulamin organizacyjny uchwalany był
przez Radę Powiatu. W sierpniu była zmiana i w tej chwili Regulamin
organizacyjny jest akceptowany i zmieniany przez Zarząd, czyli teraz do zadań
Zarządu powiatu należą wszelkie zmiany Regulaminu organizacyjnego.
Na razie zmieniono komórki organizacyjne. Była to pierwsza zmiana. W tej chwili
Regulamin organizacyjny jest dopracowywany i jak już będzie w całości wówczas
zostanie umieszczony na stronie internetowej.
2. Jeżeli chodzi o pozostałe uchwały, to są to uchwały, które podejmowane są na
bieżąco na Zarządzie i jeżeli Radny chce dokładnie się dowiedzieć, są one
dostępne w Biurze Rady z szerokim uzasadnieniem. Natomiast, jeżeli chodzi
o wszystkie spotkania Starosty, to na te najważniejsze jest zapraszany Starosta.
Sesja w Tuplicach w sprawie składowania odpadów, sprawa składowania
odpadów nie została jeszcze zakończona. Jest cały czas w trakcie i mamy
nadzieję, że zakończy się to wszystko pozytywnie.

Starosta Janusz Dudojć dodał, że w sprawie zaopiniowania drogi powiatowej
w powiecie zgorzeleckim, to jest to decyzja ich własna, a my graniczymy
z powiatem zgorzeleckim i takie uzgodnienie jest wymagane zgodnie
z ustawą.
Starosta odniósł się także do sprawy składowania odpadów w Gminie Tuplice, to jest
to typowo sprawa Gminy Tuplice. Próbowano wciągnąć trochę Powiat
w odpowiedzialność za decyzję, że niby to Powiat jest winny temu, że tam się
składowało i teraz może by się rozeszły problemy na nas.
Niestety tak nie jest. Był na spotkaniu, na sesji w Tuplicach i tłumaczył te sprawę
nowej Pani Wójt i Pani Sekretarz, zer to Gmina Tuplice wymyśliła sobie i tak
przygotowała ten teren, który dla wszystkich wydaje się rekreacyjny, ale u nich
w zagospodarowaniu przestrzennym jest przeznaczony, jako teren przemysłowy.
Tutaj akurat Starosta nie miał nic do tego, żeby wydać decyzję. Nic nie mógł zrobić,
jeżeli wszystkie dokumenty były zebrane. Gmina wszystkie dokumenty przygotowała
i takie składowisko sobie sama zorganizowała. My na dzisiaj możemy tylko
kibicować, pomagać prawnie czy logistycznie. Udało się nam zadziałać, bo
wykorzystaliśmy konflikt dwóch przedsiębiorców, którzy tam się tym zajmowali i ze
względu na to, że jeden drugiemu wypowiedział umowę, to mogliśmy wstrzymać
decyzję na składowanie, na przetwarzanie. Mają tylko koncesję na transport. Dzisiaj
jest to problem tylko gminy, nie mniej gminy na terenie Powiatu Żarskiego.
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uchwały dot. ogłoszenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na zimowe utrzymanie dróg
powiatowych w sezonie 2015/2016. Powiat jest podzielony na regiony. Są
standardy utrzymania dróg. Przetarg się już odbył. W kilku obszarach został
rozstrzygnięty. W jednym obszarze utrzymania dróg kwota była dla Powiatu za
duża i dlatego ogłosimy następny przetarg.
Starosta

odniósł

się

także

do

zapytania

dot.

Radny Kazimierz Drozd stwierdził, że ciekawe jest to, że na terenie gminy
Tuplice, gdzie miał być recykling tych odpadów cynkowych, ale jeżeli
podpisywane było przez Starostwo, to znakiem tego, czy rzeczywiście
wystąpiono do Inspektora Ochrony Środowiska, czy coś takiego można robić.
Inspekcja Ochrony Środowiska powinna najpierw stwierdzić, czy zbadać, czy
to może być, a tu nie zbadano a na tym terenie nasypano tysiące ton tych
odpadów. Teraz urzędowo wszyscy chodzą, i Tuplice i do Prokuratury to
podają, ale to już się stało i nikt tych odpadów nie weźmie. Aby te tysiące ton
wywieźć to są miliony złotych i na ostatku wychodzi na to, że nikt nie ponosi
odpowiedzialności, ale to Inspekcja Środowiska powinna zbadać, czy tam
można niebezpieczne odpady składować.
Przedstawiciel Lubuskiej Inspekcji Ochrony Środowiska stwierdził, że jak wspomniał
Pan Starosta, Wójt Gminy przeprowadził postępowanie w sprawie wydania
pozwolenia i odpowiedni dokument wydał Staroście. Inspektorat jest organem, który
występuje na etapie eksploatacji przedsięwzięcia. Inspektorat się włączył w to
działanie i stwierdzono, że jest ono niezgodne z warunkami prawa unijnego. Doszło
do przemieszczania odpadów ze strony niemieckiej do Polski. Wstępnie
wskazywano, że te odpady będą przetwarzane na kruszywo, jednak takie działania
nie dokonały. W związku z tym, że to działanie jest nielegalne, Główny Inspektor
Środowiska władny i kompetentny w tej sprawie podjął działania w sprawie zwrotu
tych odpadów do Niemiec lub przetworzenia tych odpadów.
Nie ma takiej możliwości, aby te odpady były wywożone na koszt Gminy.
Inspektor nałożył kary administracyjne za wwóz tego kruszywa na Przedsiębiorców.
Starostwo wydało w I etapie decyzje na zbieranie i przetwarzanie tych odpadów, ale
w tej chwili te decyzje już zostały wygaszone.

Ad. 3
Przystąpiono do realizacji 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 w okresie międzysesyjnym obradowała raz.
W posiedzeniu uczestniczyły dyrektorki Powiatowych Domów Dziecka w Żarach
i w Lubsku, które złożyły sprawozdanie z działalności placówek. Sytuacja nie jest zła.
W Domach przebywa mniej dzieci niż jest miejsc, to jest dobra sytuacja.. w każdym
z Domów są dwa miejsca wolne, co świadczy o dobrej pracy Ośrodka adopcyjnego.
Koszt utrzymania dziecka w PDD Żary to 2 800 zł. na dziecko, w PDD w Lubsku to
2760 zł. na dziecko.
Jest potrzeba zatrudnienia na ½ etatu psychologa w Żarach.
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Ponadto Komisja zajmowała się tematem związanym z zasadami stwierdzania
zgonów i wystawiania kart zgonu – problem prawny na linii lekarz rodzinny - NFZ.

Porozumienie Zielonogórskiego zwróciło się do Starosty Żarskiego oczekując
pomocy, kto ma stwierdzić zgon. Proszą o powołanie koronera, który zajmie
się w powiecie stwierdzaniem zgonów i wystawianiem aktów.
Porozumienie to wystosowało list do Ministra Zdrowia, że zaprzestają
wydawania kart zgonu, ponieważ nie obejmuje tego kontrakt z NFZ. Ich
kontrakt obejmuje leczenie pacjenta a nie stwierdzanie zgonów.
Na Komisji był obecny przedstawiciel Porozumienia Zielonogórskiego doktor
Wiciejewski, był doktor Błaszczyk i doktor Mierzejewski reprezentujący pomoc
ambulatoryjną. Dyskusja była dosyć wyważona. Wypracowano opinie Komisji
Zdrowia, która została przekazana dla Starosty, dla Zarządu. Problem jest to
ogólnopolski i wymaga pewnych zmian ustawowych.
Pan Femlak zapewnił, że na terenie powiatu przez to, że spotykamy się, że
rozmawiamy, to z tym problemem sobie radzimy i te zgony są stwierdzane.
Mamy takie porozumienie tzw. moralno-etyczne na prośbę Pani Prokurator,
Komendanta Policji, aby w takich sytuacjach pomóc.
Przewodniczący Edukacji i Unii Europejskiej Pan Tadeusz Płóciennik poinformował,
że Komisja spotkała się raz w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Powiatu Żarskiego w Żarach. Zajmowano się tematyką związaną z wydawaniem
decyzji w sprawie odraczania 6-latków, orzeczeń o kształceniu specjalnym, orzeczeń
o kształceniu indywidualnym. Generalnie o całości działalności Poradni w Żarach
i w Lubsku.
Komisja miała możliwość stwierdzenia, w jakich warunkach funkcjonuje Poradnia.
W tym samym budynku mieści się Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna, którą
mieliśmy możliwość zwiedzenia. Te pomieszczenia są w bardzo złym stanie
technicznym i wymaga remontu, którego Biblioteka nie wykonuje. Cały natomiast
budynek należy do Powiatu.
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej Pan Tomasz
Czajkowski poinformował, że Komisja odbyła jedno posiedzenie. Oprócz tego
przedstawiciele Komisji brali udział w licznych spotkaniach i w sesjach.
Spotkanie Komisji dotyczyło głównie wniosku miasta Żary dot. dofinansowania
wspólnego przebudowy dróg. Ze strony Gminy miejskiej Żary dofinansowania do
drogi Al. Wojska Polskiego i do przebudowy wiaduktu oraz ulicy Moniuszki. Z naszej
strony dofinansowanie przebudowy ulicy Zgorzeleckiej.
Komisja wstępnie wyraziła zgodę na taki montaż finansowy, który pomoże zarówno
Powiatowi jak i Urzędowi Miasta w uzyskaniu lepszych punktacji, czyli uzyskaniu
lepszego miejsca i dostania dofinansowania ze środków unijnych.
Komisja zajmowała się wieloma wnioskami zarówno z samorządów jak i
mieszkańców gmin z naszego terenu. Została wypracowana przez Zarząd, przez
Starostę formuła dla tych gmin, które będą chciały dofinansować dróg gminnych ze
środków unijnych, ale takich dróg , które łączą jedną miejscowość z drugą. Na gminę
przeznaczone jest ok. 3 mln zł. Starosta wystosował pisma do gmin, że jeżeli nie
mają takich dróg lub mają drogi w dobrym stanie, to istnieje możliwość, aby te gminy
zrzekły się tych pieniędzy na rzecz powiatu, dzięki czemu Powiat będzie mógł robić
drogi powiatowe na terenie ich gmin.
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Taki komunikat kierujemy do gmin, że Powiat stara się przeprowadzać inwestycje
dot. dróg zarówno w mieście jak i w terenie. Podstawowym warunkiem jednak jest
dofinansowanie ze strony gmin, bo Powiat nie jest w stanie sam sobie poradzić.
Droga Strzeszowice-Jędrzychowice jest w bardzo złym stanie, ale na tą chwile
musimy przekonywać samorząd gminny, żeby włączył się w to współfinansowanie,
bo jeżeli nie będzie woli współfinansowania, to ta droga będzie odkładana na
następne lata.
Przewodniczący komisji stwierdził, iż ma nadzieję, że samorząd gminny wraz
z Panem Wójtem włączy się w ten proces.
Wiceprzewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Pan Roman Pogorzelec
poinformował, że Komisja w okresie międzysesyjnym obradowała jeden raz. Zajęła
analizą wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2015 r. oraz

zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu.
Przewodniczący Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich Pan Edward
Łyba poinformował, że Komisja w okresie międzysesyjnym spotkała się jeden raz
tematem posiedzenia Komisji było zwalczanie patologii społecznych oraz stan
zagrożenia młodzieży ze szkół prowadzonych przez Powiat Żarski. W spotkaniu
obecni byli pedagodzy z tych szkół, dyrektor ZPPPPŻ oraz przedstawiciel Komendy
Powiatowej Policji w osobie Pana Sebastiana Wojciechowskiego.
W trakcie spotkania omawiane były przyczyny powstawania patologii, stan obecny
i w jaki sposób dokonywać pomniejszania skutków i zwalczania tych patologii.
Ad. 4
Przystąpiono do realizacji pkt 4 porządku obrad tj. Informacja o stanie środowiska
w powiecie żarskim w 2014 r. na tle wyników badań monitoringowych i kontrolnych
w województwie lubuskim.
Pan Przemysław Susek, Inspektor Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska złożył informacje – zał. nr 3.
Radny Marek Femlak poinformował, ze reprezentuje Komisje Zdrowia w Powiecie
Żarskim. W swoim wystąpieniu Pan Inspektor wspomniał o istotnych przekroczeniach
hałasu w punktach mierzonych na ul. Wieniawskiego –Moniuszki i w Marszowie.
W związku z tym ma pytanie dot. przekroczenie hałasu w Marszowie, bo ma przed
sobą pismo od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z roku 2012.
Z pomiarów tego hałasu, gdzie był mierzony i w dzień i w nocy, normy te są istotnie
przekroczone i w związku z tym jakie jest istotne przekroczenie hałasu dla
mieszkańców zamieszkujących w pobliżu bezpośrednim drogi brukowanej
o zniszczonej powierzchni, która istotnie przekracza dopuszczalny i jaki ma to wpływ
na zdrowie mieszkańców?
Pan Inspektor Susek stwierdził, że reprezentuje instytucję, która zajmuje się ochrona
środowiska, natomiast nie zajmują się wpływem środowiska na stan zdrowia
mieszkańców. Taką instytucją jest Sanepid. Na pewno hałas ma charakter
uciążliwości, uciążliwość, która jest notoryczna, długotrwała i na pewno negatywnie
wpływa na zdrowie mieszkańców. Są to znaczące przekroczenia, bo to są
przekroczenia nie rzędu 1 decybeli a 9 decybeli. W związku z tym na pewno mają
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negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców zarówno blisko zamieszkujących drogi,
ale także dla tych którzy mieszkają dalej.
Radny Marek Femlak stwierdził, że ten Raport jest z 3 lipca 2012 roku. Mijają 3 lata
i wie, że WOIŚ przekazywał ten Raport do GDDKiA – właściciela drogi. Odcinek jest
200 metrowy i przez te lata w tej sprawie się nie zmieniło czy macie Państwo
jakikolwiek wpływ na to, aby przymusić w jakiś sposób właściciela – zarządcy tej
drogi, aby poprawić te warunki, tym bardziej, że Pan Inspektor się orientuje, że
w okolicach Marszowa został wybudowany potężny Zakład Segregacji Odpadów ze
znacznej części nie tylko naszego |Powiatu Żarskiego i tych samochodów dużych
przybyło, natomiast droga uległa tylko gorszej degradacji.
Pan Femlak poinformował, ze mieszkańcy proszą go o działania w tej sprawie. Czy
Państwo macie możliwość, aby rozmawiać z GDDKIA, aby poprawić stan tej drogi?
Inspektor WIOŚ stwierdził, że jak radny powiedział te dane trafiły do Państwa. My
mamy obowiązek takie dane przekazywać i dla Powiatu i dla Gmin.
My możemy oddziaływać do tych instytucji, które są władne cokolwiek zrobić
tym zakresie. Natomiast, jeżeli chodzi o zakres WIOŚ, to nie ma takiego czegoś jak
przymuszanie do zniwelowania tego problemu. Nie są oni władni, a władze
samorządowe są bardziej władne do tego żeby interweniować.
Radny Edward Łyba stwierdził, że z przedstawionych materiałów wynika, że stan
wód w naszym Powiecie jest zły lub bardzo zły. Czy Państwo badaliście przyczyny
tego zjawiska i ewentualnie, co należałoby zrobić, aby ten stan poprawić?
Inspektor WIOŚ poinformował, że za stan wód głównie odpowiada prowadzana
gospodarka wodno-ściekowa na terenie zlewni tego całego obszaru. W związku
z tym, tak naprawdę należy odpowiednio należy podłączyć sieci kanalizacyjne, po
drugie to odpowiedni stan oczyszczania ścieków na tym terenie.
Bywają jakieś sytuacje incydentalne, ale głównie mówimy tu o sytuacji, która jest
trwała. Na tą trwałą sytuację wpływa stan wód odprowadzanych, jako ścieki, głównie
komunalne. Jest to pierwsze źródło. Kolejne źródła są między innymi to są
stosowane w ramach działalności RZGW. Władnym jest tutaj RZGW we Wrocławiu.
Radny Kazimierz Drozd stwierdził, że jest mowa na temat powietrza, że
przekroczenie jest niska emisja. Mowa jest o zakładach uciążliwych.
Czy rzeczywiście Kronopol, bo jest monitoring, są podawane do badania te
najbardziej uciążliwe substancje, które wpływają na organizm człowieka. Cały czas
powstają Stowarzyszenie i podają, że Kronopol zatruwa bardzo i emituje w powietrze
substancje bardzo szkodliwe i czy rzeczywiście sprawdza, żeby Kronopol zmusić
żeby miał takie filtry, żeby nie spuszczał do powietrza substancji szkodliwych?
Pan Susek stwierdził, że Kronopol jest dużym Zakładem w całym województwie i na
pewno są znaczącym emitentem zanieczyszczenia powietrza, natomiast zakres
zanieczyszczeń, który badany jest w ramach państwowego monitoringu jest
zobligowany do badań w ramach konkretnych rozporządzeń. W ramach tych
rozporządzeń realizowane są badania, konkretnych wskaźników i tutaj akurat, jeśli
chodzi o miasto Żary to dodatkowo badają od wielu lat formaldehyd i nie występują
przekroczenia, jeśli chodzi o inne substancji a jeżeli występują to podobnie jak
w miastach o odpowiadającej wielkości. Stwierdzone przekroczenia dotyczą
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benzopirenu. Źródło, które zostało podane nie tylko przez WIOŚ, ale także
w dokumencie opracowanym dla Marszałka Województwa w programie ochrony
powietrza tam też są wskazane źródło niskiej emisji.
Zakład Kronopol jest dużym emitentem, natomiast główne przekroczenia, które
występują w ramach wskaźników które badają dotyczą właśnie niskiej emisji, która
jest związana ze spalaniem nieodpowiedniego paliwa w kotłach, niska zabudowa.
O godz. 1150 posiedzenie sesji opuścił radny Tomasz Czajkowski – stan
radnych 19.
Ad. 5
Przystąpiono do realizacji pkt 5 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały zmieniającej
uchwałę nr V/27/2015 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku.
Przewodnicząca Rady 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 radnych.
W głosowaniu brało udział 19 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 19 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 4
Ad. 6
Przystąpiono do realizacji pkt 6 porządku obrad, tj. uchwały w sprawie ustalenia
wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania
na parkingach strzeżonych na rok 2016.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały?
Radny Kazimierz Drozd zwrócił się z pytaniem, czy trzeba tyle razy zmieniać tę
uchwałę?
Skarbnik Powiatu Eliza Siemianowska wyjaśniła, że uzasadnienie tego projektu
wyjaśnia wszystko. Co roku organy stanowiące muszą dostosować uchwałę do
obowiązującego rozporządzenia.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 19 radnych.
W głosowaniu brało udział 19 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 18 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
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- „wstrzymujących się” – 1 głos
Uchwała została podjęta większością głosów – zał. nr 5
Ad. 7
Przystąpiono do realizacji pkt 7 porządku obrad, tj. podjęcia w sprawie wyrażenia
woli na udzielenie pomocy finansowej Gminie Żary o statusie miejskim na realizację
zadania pn. „Przebudowa ulicy Zgorzeleckiej w Żarach” ubiegającej się o
dofinansowanie w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016 -2019.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały?
Starosta stwierdził, ze Pan Przewodniczący komisji Ochrony Środowiska i
Infrastruktury Drogowej mówił o projekcie tej uchwały, jednak chciałby dodać, że jest
to Program Rozwoju Gminnych i Powiatowych Infrastruktury Drogowej, ale ze
środków krajowych.
Starosta Janusz Dudojć na wniosek Komisji Finansów i Budżetu wnosi o wykreślenie
z § 3 słowa „wyłącznie|”
Radny Marek Cieślak stwierdził, że Komisja wnioskowała o wykreślenie całego § 3.
Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem radnego Marka Cieślaka.
W posiedzeniu sesji brało udział 19 radnych.
W głosowaniu brało udział 19 radnych:
„za wykreśleniem całego paragrafu 3” – 19 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 19 radnych.
W głosowaniu brało udział 19 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 19 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. 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?
Skarbnik Powiatu Pani Siemianowska wyjaśniła, że otrzymaliście |Państwo erratę
oraz nową część normatywną uchwały, ponieważ dzisiaj na posiedzeniu Zarządu
Powiatu, Zarząd przyjął zmianę, w której dokonuje się zwiększenia dotacji celowej
z Lubuskiego urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na podręczniki w szkołach.
Ta dotacja po stronie dochodów i wydatków powoduje zwiększenie, więc stąd nowa
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część uchwały normatywnej. Dodatkowo ta zmiana powoduje uaktualnienie
Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 19 radnych.
W głosowaniu brało udział 19 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 19 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 7.
O godz. 12 posiedzenie Rady opuścił radny Marek Cieślak – stan radnych 18.
Ad. 9
Przystąpiono do realizacji 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?
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 8.
Ad. 10
Przystąpiono do realizacji pkt 10 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
zajęcia stanowiska dotyczącego remontu zdegradowanej nawierzchni jezdni z kostki
granitowej na masę bitumiczną odcinka drogi krajowej nr 12 w miejscowości
Marszów gm. Żary.
Radny Marek Femlak stwierdził, ze nawiązując do jego wcześniejszej wypowiedzi
dot. natężenia hałasu w Marszowie dodał, że ta droga to jest odcinek ok. 200 m. jest
to dziwne, ze na drodze krajowej łączącej dwie aglomeracje miejskie tj. duże miasto
Żary i miasto Żagań taki odcinek drogi występuje. Jest to odcinek bardzo
niebezpieczny. Zdarzają się tam bardzo często wypadki drogowe, gdzie
niejednokrotnie narażane było zdrowie i życie ludzkie jak również przekroczenie
o 18 decybeli normy. W międzyczasie powstał Zakład Zagospodarowania. Pojawiło
się coraz więcej samochodów blaszanych tak, że mieszkańcy zwracają się do niego,
aby w jakoś sposób mógł pomoc ten trudny problem. Ten problem podziela Komisja
Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej, która zwróciła się z wnioskiem do
Zarządu Powiatu o przygotowanie projektu uchwały intencyjnej i skierowała pod
obrady Rady.
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Radny Edward Skobelski stwierdził, że idąc za głosem radnego Marka Femlaka,
społeczeństwa należy uznać, że jest to droga, która faktycznie w sytuacji, kiedy nie
poszliśmy w kierunku budowy obwodnicy Kunice w kierunku autostrady aż się prosi
żeby również na czas remontu utwardzić drogę łączącą Marszów z Kunicami, bo ta
droga będzie alternatywą do przejazdu w kierunku Żar. W dniu dzisiejszym
w związku z tym złoży interpelację dot. utwardzenia drogi powiatowej Marszów –
Kunice.
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 9.
Ad. 11
Przystąpiono do realizacji pkt 11 porządku obrad, tj. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Edward Skobelski złożył interpelację dot. utwardzenia drogi powiatowej
Marszów –Kunice – zał. nr 10.
Radny Roman Pogorzelec złożył interpelacje dot. ujęcia w planie budżetowym 2016
inwestycji pn. budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Sieniawie Żarskiej – zał.
nr 11.
Radny Kazimierz Drozd zwrócił się z pytanie, czy Państwo, czy Rząd da pieniądze,
jeżeli przykładowo Żary przyjmą 1000 migrantów, bo z jednej strony islamiści niszczą
chrześcijan a z drugiej strony my mamy się poddać nakaże Merkel?
Starosta Janusz Dudojć stwierdził, że jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego.
Wykonujemy rozkazy również Wojewody, jako przedstawiciela Rządu. Jeżeli takie
rozkazy będą to będziemy się musieli przymierzyć i wg rozkazu pracować. Na razie
nie ma takich sygnałów, wytycznych. Jesteśmy czujni i czekamy.
Ad. 12
Przystąpiono do realizacji pkt 12 porządku obrad, tj. Wolne wnioski, sprawy różne.
Wiceprzewodniczący Wiktor Kułdosz zwrócił się do Przewodniczących Komisji Rady,
aby do 15 października 2015 r. Komisje złożyły wnioski do planu budżetu na 2016
rok.
Ponadto Pan Przewodniczący Rady stwierdził, że w dalszym ciągu brak jest
Regulaminów Klubów Radnych i uchwał o wyborze Przewodniczącego Klubu, tj.:
1. Klub Forum Samorządowego Miast i Gmin Powiatu – brak uchwały o powołaniu
Przewodniczącego Klubu
2. Klub Prawa i Sprawiedliwości – brak regulaminu Klubu oraz uchwały o powołaniu
Przewodniczącego Klubu
3. Klub Radnych Powiatu Żarskiego „Lewica” – brak regulaminu Klubu i uchwały
o powołaniu Przewodniczącego Klubu.
Powyższe jest niezbędne zgodnie z § 50 i 51 Statutu Powiatu Żarskiego.
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Radny Marek Femlak poinformował Radnych, że jest pełne obłożenie łóżek
w Hospicjum zgodnie z zawartym kontraktem. Ponadto Komisja Zdrowia
przegłosowała wniosek o skierowanie wniosku do Stowarzyszenia im. Brata Alberta
w sprawie nadania Hospicjum imienia ks. Zygmunta Czepirskiego.
Starosta Janusz Dudojć stwierdził, że te 7 łóżek to tak jakby miejsca powiatowe, o
które zabiegał Przewodniczący Komisji i Pani Wicestarosta.
Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zamknął
posiedzenie X sesji Rady Powiatu Żarskiego o godz. 1200.

Protokół z odtworzonego
nagrania oraz notatek z przebiegu
obrad sesji sporządziła:
Barbara Suprynowicz

Wiceprzewodniczący Rady

Wiktor Kułdosz
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