PROTOKÓŁ NR XII/2015
z sesji Rady Powiatu Żarskiego odbytej w Żarach
w dniu 1 grudnia 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 21 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada może prowadzić
obrady oraz podejmować prawomocne uchwały.
Przewodnicząca Rady Helena Sagasz stwierdziła, że Radni otrzymali porządek
obrad sesji, tj.
1. Przyjęcie protokołu XI 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. Funkcjonowanie służby zdrowia w powiecie żarskim w kontekście dwóch szpitali –
wystąpienie Gł. Specjalisty Wydziału Edukacji i Zdrowia Pani Jolanty Dankiewicz.
5. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych w tym dotyczących modernizacji dróg
powiatowych.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr X/55/2015 Rady Powiatu Żarskiego z
dnia 29 września 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.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Doraźnej Rady do opracowania
Statutu Powiatu Żarskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady
Powiatu oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego
na 2015 r.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski, sprawy różne.
Ad. 1
Przystąpiono do realizacji pkt 1 porządku obrad tj przyjęcia protokołu XI sesji Rady
Powiatu Żarskiego.
Wiceprzewodniczący Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
protokołu?
Brak uwag.
Przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 21 radnych:
„za przyjęciem” - 19 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 2 głosy
Protokół z XI sesji Rady Powiatu został przyjęty większością głosów.
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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?
Radny Kazimierz Drozd zwrócił się z pytaniem dot. posiedzenia Zarządu:
1. W dniu 5 listopada zapoznano się z opinią Komisji konkursowej do wyboru ofert na
zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia nie będącego świadczeniem
zdrowotnym - zadanie realizowane dla mieszkańców powiatu żarskiego objętych
opieką paliatywno – hospicyjną w warunkach stacjonarnych, a nie będącego
świadczeniem zdrowotnym.
Na to zadanie Powiat przeznaczył 30 tys. zł. i wówczas mówił, że to jest „kropla w
morzu potrzeb”
Według członków Komisji niepokój wzbudził fakt zbyt wysokich kosztów, jakie
przeznaczane są na wynagrodzenia dla pracowników i wynagrodzenia dla
pracowników jest w granicach 57 tys. zł. i dla niego też jest to bardzo duża kwota.
2. Spółka Delta Spółka „Delta Trans Transporte” złożyła do Starostwa Powiatowego
w Żarach pismo informujące o planach wykonania prac modernizacyjnych w
wynajmowanym budynku i że koszty poniesionych nakładów Spółka zobowiązuje
się pokryć. Ale pisze dalej, że Spółka ta później przedstawi kalkulację robót. Czy
ta Spółka sama za to zapłaci, czy będzie chciała zwrotu kosztów?
3. 20 listopada podjęto uchwałę wyrażenia zgody na utworzenie nowego kierunku
kształcenia w Zespole Szkół Technicznych w Lubsku, dla którego organem
prowadzącym jest Powiat Żarski (Zasadnicza Szkoła Zawodowa) oraz wyrażenia
zgody na utworzenie nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół
Technicznych w Lubsku, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Żarski
(Technikum nr 2) . Jakie to kierunki?
4. Przyjęto informację z przeprowadzonej kontroli w Referacie komunikacji. Czy to
dotyczy przygotowania do zimy?
5. Odbyło się spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie projektu
szkolnictwa zawodowego. Jakie są efekty, bo wie, że położono na łopatki
szkolnictwo zawodowe.
6. Omówiono i podpisano protokół po kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej. Czego on
dotyczył?
Starosta Janusz Dudojć udzielił odpowiedzi, tj.:
1. dot. Hospicjum - poinformował, że rzeczywiście mieliśmy w planie 30 tys. zł. i
Pan radny i ktoś jeszcze z radnych stwierdził, „że to kropla w morzu potrzeb”.
Komisja próbowała sprawdzić, czy rzeczywiście „to kropla w morzu” i tak jak Pan
radny stwierdził, ze dla niego te wynagrodzenia dla pracowników Hospicjum są
„bombą”.
Komisja zdziwiła się i Zarząd, że takie są pobory w Hospicjum, może tak ma być, z
tym, że to nie jest nasza sprawa. Przyjrzeliśmy się temu i Zarząd nie podjął decyzji
w tej sprawie. Nie został konkurs rozstrzygnięty.
2. Delta Trans – Spółka złożyła do |starostwa informację o planach wykonania prac
modernizacyjnych. Takie są przepisy i każda firma, która dzierżawi obiekty będące
własnością Powiatu, jeżeli ma w planie remont musi to wykonać za zgodą
właściciela, czyli Powiatu. Jest to wartość dodana do obiektu, z którą później
musimy się rozliczyć.
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Wicestarosta Małgorzata Issel udzieliła odpowiedzi dot. pkt 3 dot. kierunków
kształcenia w Zespole Szkół Technicznych w Lubsku.
W Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 2 w Lubsku, wchodzącej w skład Zespołu Szkół
Technicznych w Lubsku zamierza się otworzyć kierunek kształcenia w zawodzie
mechanik motocyklowy, drukarz.
W Technikum nr 2 w Lubsku, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych
w Lubsku zamierza się otworzyć kierunek kształcenia w zawodzie technik spedytor,
technik mechanik, kelner.
Starosta Janusz Dudojć odniósł się do zapytania dot. szkolnictwa zawodowego, który
poruszył radny Drozd i stwierdził, że „szkolnictwo zawodowe zostało położone|”
W jakiś sposób jest to racja i wszyscy o tym wiemy i staramy się z tego problemu
wybrnąć. Staramy się, żeby powiat Żarski wrócił na swoje miejsce, miejsce takiego
największego Powiatu, największą liczba przedsiębiorców i młodzieży i szkół, aby
miało swoje miejsce w organizacji szkolnictwa zawodowego w województwie
lubuskim.
Przygotowujemy koncepcje wykorzystania środków na projekty twarde i miękkie.
W czwartek odbędzie sie spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim. Przygotowaliśmy
już propozycję do algorytmu wykorzystania pieniędzy. Staramy się o 10 mln zł. .
Maksymalnie było do wzięcia 4 mln zł. na projekty twarde, czyli te modernizacje,
przebudowy i zakup urządzeń a 6 mln zł. na projekty miękkie, to są szkolenia dla
uczniów, dorosłych, nauczycieli oraz na zwrot poniesionych nakładów poniesionych
przez pracodawców.
Na nasz Powiat to nie są wielkie pieniądze, ale znaczące i trzeba o te środki
powalczyć. Również dzisiaj ma w tej sprawie spotkanie z Rada Pedagogiczną
Zespołu Szkół Samochodowych. Byliśmy już na spotkaniu z Radą Pedagogiczną w
Zespole Szkół Budowlanych.
Pan Starosta stwierdził, że dyskutujemy, rozmawiamy i uważa, że damy radę
Radny Marek Cieślak odniósł się do sprawy związanej z Hospicjum. Co to znaczy
wysokie koszty? Chyba chodzi o koszty wynagrodzenia lekarza naczelnego, bo
Prezes Hospicjum nie pobiera wynagrodzenia, bo pracuje, jako wolontariusz.
Taki jest rynek i trudno znaleźć lekarza, który będzie mógł sprawować tę funkcję za
mniejsze pieniądze. Mamy dwa szpitale i może ktoś będzie się mógł tym zająć.
Zdaniem radnego dotacja Powiatu wcale nie musi być przeznaczona na
wynagrodzenia i można to w umowie zastrzec.
Pan Cieślak zwrócił się z pytaniem, co ostatecznie zadecydowało, o czym mowa w
pkt 7 z 13 listopada, że po wyjaśnieniach Prezesa Hospicjum, Zarząd Powiatu nie
zmienił swojej decyzji z poprzedniego posiedzenia Zarządu, jakie jest uzasadnienie
tej decyzji?
Radny Kazimierz Drozd poinformował, że jego zdaniem lekarze i dozór pielęgniarski
napewno są opłacani z Funduszu Zdrowia, natomiast tam są inne sprawy dot.
Stowarzyszenia.
Starosta Janusz Dudojć wyjaśnił, że Zarząd nie podjął decyzji o przyznaniu pieniędzy
na ten rok. Na posiedzeniu Zarządu był Pan Łyskawa, który stwierdził, że mu te
pieniądze tak w ogóle nie są potrzebne bo i tak nie będzie w stanie ich wydać.
Budynek jest własnością miejską a Hospicjum prowadzi Stowarzyszenie.
Zapytanie o finanse publiczne jak to wygląda, to mamy prawo. Jest to inwestycja,
którą rozpropagował św.p. Ksiądz Czepirski i w tej to tonacji wszystko było
przygotowywane, czyli wolontariaty pożytku publicznego.
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Powiat przekazał działkę, przekazał też środki finansowe, przekazał część swoich
diet jak również wielu radnych przekazało 1% ze swojego podatku.
Starosta podkreślił, że zaangażowano Panią Poseł Bukiewicz i tylko Pani Bukiewicz
jest sprawcą tego, że Hospicjum ma kontrakt na 7 łóżek.
Wobec tego Komisja poprosiła o biznes plan w kontekście tego, co mówiono, że te
30 tys. zł. to zbyt małe środki i dlatego też myśleliśmy, że będziemy mogli przekazać
więcej i dlatego też poprosiliśmy o koszty.
Dlatego też dużym zdziwieniem dla Komisji i Zarządu była wysokość wynagrodzeń.
Pan Starosta podkreślił, ze to nie nam oceniać, czy to jest dobrze czy nie, czy to jest
mało czy nie, ale jeżeli ustawodawca przewidział przyznawanie pieniędzy
publicznych według ustawy o wolontariacie i pożytku publicznego.
Rada Powiatu znalazła w budżecie te 30 tys. zł. do konkursu. Powołano Komisję
konkursową, przeprowadzono konkurs i okazuje się, że funkcjonowanie
Stowarzyszenia nie jest do końca prawidłowa, Zarząd podjął decyzję, aby tych
pieniędzy nie przekazywać.
Jeżeli Rada Powiatu, jako organ najwyższy podejmie taką decyzję, to zostanie ona
wykonana.
Nie nam dzisiaj zajmować się wynagradzaniem lekarza, to nie nasza sprawa. Jest
Zarząd Stowarzyszenia, który za to odpowiada i przed NFZ się tłumaczy i przed
opinią publiczną.
Starosta odniósł się także, to stwierdzenia, że ktoś nie pobiera pieniędzy. Nie nam
również siła o biznes plan, to było zapisane, że Prezes Hospicjum bierze
wynagrodzenie w wysokości 5 tys. zł. Tam nie pisało, że Prezes nie pobiera.
Zdaniem Starosty nie tak to miało wszystko być zbudowane. Podkreślił, że na
początku tych działań, mówił do inicjatora ks. Czerpiskiego, że nie wszystko jest takie
proste, kiedy chodzi o finanse publiczne. Mamy te 30 tys. zł. na to Hospicjum i
niestety w tym roku już pewnie nie zostaną one przekazane.
Sam Pan Łyskawa stwierdził, ze tych pieniędzy nie wykorzysta. Na przyszły rok
mamy zapisane 50 tys. zł., czyli więcej niż w tym roku.
Chcemy wspierać to Hospicjum, ale nie wie czy było zapytanie ofertowe skierowane
do lekarzy, czy były zapytanie kierowane wprost do lekarzy, pielęgniarek czy
chcieliby pracować w Hospicjum. My o tym nic nie wiemy, bo za to odpowiada
Zarząd Stowarzyszenia.
Nie można mówić, że nikt nie chce się tym zajmować. Osobiście o tym nie wie, że
ktoś chce lub nie chce.
Pan Starosta stwierdził, że prowadzenie Hospicjum to nie jest zadanie Powiatu.
Powiat postarał się znaleźć w budżecie powiatu 30 tys. na jego działalność.
Radny Marek Cieślak odpowiedzi na pytanie, które skierował do niego pan Starosta.
Stwierdził, że prosi o podanie przyczyny utrzymania decyzji w mocy o odrzuceniu
oferty. Mieliśmy długi wywód Pana Starosty, ale na pytanie wprost Pan Starosta nie
odpowiedział, co było przyczyną odrzucenia, nie przyznania tych 30 tys. zł.
Z tekstów wygłoszonych przez Starostę zrozumiał, że te pieniądze nie są potrzebne
Hospicjum w tym roku, czy te z w ogóle nie są potrzebne i poprosiłby, jeśli jest to
możliwe o wypowiedź Prezesa Pana Łyskawę, natomiast częściowo może się
zgadzać z tym, co mówił Pan Starosta, jednakże chciałby przypomnieć, że od
początku tej inicjatywy Pan Starosta był przeciwnikiem budowy Hospicjum, twierdząc,
ze można to urządzić wszędzie, w Lubsku, gdzieś jeszcze, natomiast nie koniecznie
w Żarach.
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Pan Cieślak uważa, że nie może Pan Starosta mówić, podobnie jak swego czasu
wyraził się Pan Starosta na temat Domów Dziecka, że to nie jest nasze zadanie, że
Hospicjum to nie jest nasze zadanie.
Zadaniem powiatu zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym jest ochrona
zdrowia na poziomie ponadgminnym. Nie wątpliwie Hospicjum świadczy usługi na
poziomie ponadgminnym, tak jak w przypadku szpitala czy innej lecznicy, poradni itd.
Jak nie wystarcza środków z Funduszu wspieramy zarówno szpital jak i inne
jednostki lecznicze, nawet nie nasze, tj. 105 szpital. Z tego możemy być dumni.
Ta sprawa nie została przez Pana Starostę dostatecznie wyjaśniona.
Starosta Janusz Dudojć poinformował, że odpowiedź była na początku. Przypomniał,
że na wstępnie mówił, że Pan Łyskawa zrezygnował tych pieniędzy. Po drugie nikt
nie musi tłumaczyć się nikomu, a zwłaszcza Panu Cieślakowi.
Pan Starosta poprosił, aby nie przepisywać do niego takiej sytuacji, że był przeciw
Domu Dziecka czy Hospicjum.
Pan Starosta stwierdził, ze uprzedzał księdza, że to nie jest takie wszystko kolorowe,
jak mówią wkoło.
Radny Marek Femlak stwierdził, że obaj Panowie, to jest Starosta Janusz Dudojć, jak
i radny Marek Cieślak są żywo zainteresowani Hospicjum.
Podkreślił, że Starosta Dudojć ma głęboko w sercu Hospicjum. Jest przekonany, że
Hospicjum jest bardzo potrzebne w powiecie żarskim. Zauważył to także Narodowy
Fundusz Zdrowia i przyznał wyższy kontrakt na dodatkowe łóżka, czyli łącznie na 10
łóżek. Te 10 łóżek również będzie non stop zajęte a nawet będą kolejne dostawki.
Radny Marek Femlak stwierdził, że cieszy się, iż miał możliwość w Radzie Powiatu
pod przewodnictwem Pana Starosty Cieślaka jak również Pana Starosty Dudojcia, bo
tylko dzięki wsparciu tych obu Panów, Zarządów ta idea mogła dobiec jakby do
końca, do mety.
Głównym motorem i inicjatorem tego przedsięwzięcia był ksiądz Zygmunt Czepirski.
Duże zaangażowanie z jego strony, duży jego upór, duży jego nacisk na władze
samorządowe udało się to dzieło dokończyć. Szkoda tylko, że nie doczekał do jego
rozruchu nie mniej jednak zostawił po sobie dorobek pod postacią Hospicjum
Stery nad tym Hospicjum przejął Pan Łyskawa. Jest to zadanie trudne. Trudne
rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dlatego też pewne zawirowania natury
organizacyjnej, finansowej dobiegają końca, ale niewątpliwie ten czas wpływa na
jakąś stabilizację funkcjonowania tego Hospicjum.
Przewodnicząca Rady Helena Sagasz stwierdziła, że Radni otrzymali projekt budżetu
i wiemy, że planuje się środki na Hospicjum na rok 2016, dlatego też proponuje
abyśmy dzisiaj ten temat zakończyli w ten sposób, że tutaj Przewodniczący Komisji
Zdrowia powiedział w części o tym o czym ona mówiła, z
że Zarząd Powiatu, Starosta Powiatu i Radni , wszyscy zobowiązani jesteśmy by te
pieniądze publiczne wydawać zgodnie z obowiązującym prawem. Każda złotówka,
którą wydajemy to za nią odpowiadamy, bo są to pieniądze publiczne i prosi aby się
nie dziwić, że takie dyskusje w trakcie posiedzenia Zarządu były.
Tak jak powiedział Przewodnicżacy Komisji tak samo ona powie, ze wszystkim nam
zależy ażeby Hospicjum pracowało, ażeby te miejsca, które są przygotowywane z
wielkim trudem były wykorzystywane przez osoby potrzebujące.
Pani Przewodnicząca Rady stwierdziła, że aby ostudzić trochę dyskusje ogłosiła
przerwę i zaprosiła radnych do przejścia na Al. Wojska Polskiego, gdzie odbędzie się
uroczyste otwarcie nowo wybudowanej drogi powiatowej Al. Wojska Polskiego w
Żarach.
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Godz. 1050 przerwa w obradach sesji.
Godz. 1220 wznowienie obrad. Posiedzenie sesji opuścił radny Artur Rygiel –
stan radnych 20.
Radny Marek Cieślak odniósł się do tematu związanego ze szkolnictwem
zawodowym. Stwierdził, ze nie wolno aż tak naszych szkól tak depresjonować, że o
to my w ogóle nie mamy szkolnictwa zawodowego, bo mamy. Możemy mieć tylko
lepsze. Jako przykład podał Zespołu Szkół Ekonomicznych, bo to też jest szkoła
zawodowa. Jest w czołówce szkól wojewódzkich. Wymagała może mniejszych
nakładów niż Zespół Szkół Samochodowych, gdzie jest potrzebna duża inwestycja,
ponieważ warsztaty zostały zdegradowane przez wieloletnie użytkowanie a także
przez brak użytkowania i po prostu chciał w ten sposób powiedzieć, że powinniśmy
cenić to, co mamy. Cenić tę kadrę, cenić tych młodych ludzi, którzy pracy nie
szukają. Absolwenci Zespołu szkół Samochodowych nie idą na bezrobocie, znajdują
prace najczęściej jeszcze przed zakończeniem szkoły. Niejednokrotnie nie chcą
kończyć szkoły, bo mają już zapewnioną dobrze płatną pracę.
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 wizytowała oddział
pielęgnacyjno-opiekuńczy w Lubsku. Były to oddziały, które przeszły duży remont. Na
miejscu Komisja mogła oceni jak te sale wyglądają, jakie są warunki socjalne na tych
oddziałach. Na pewno tych łóżek ciągle brakuje, bo jest bardzo duże
zapotrzebowanie. Pani kierownik potwierdziła, że czas oczekiwania na miejsce w jej
oddziałach to w tej chwili kilka miesięcy, od 4 do 6 miesięcy.
Zdaniem radnego duże zapotrzebowanie wskazuje na podjecie działań
zmierzających do zwiększenia ilości łóżek, aby oddział mógł jeszcze lepiej
funkcjonować.
Przewodniczący Edukacji i Unii Europejskiej Pan Tadeusz Płóciennik poinformował,
że Komisja spotkała się raz. Zaopiniowano projekt uchwały budżetowej na rok 2016.
Wytypowano 2-ch przedstawicieli Komisji do Komisji stypendialnej.
Następnie Komisja uczestniczyła w konferencji w Zespole Szkół Ogólnokształcących
dot. szkolnictwa zawodowego. Ten temat jest tzw. gorącym tematem. Uczestniczymy
i w Radach pedagogicznych w szkołach, rozmowach z nauczycielami. Sprawę tę
musimy bardzo dokładnie zrealizować, aby nie popełnić żadnych błędów.
Ponadto Komisja zaopiniowała sprawę powstania Centrum Szkolenia Piłki Ręcznej
przy Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa. Ma to podwójny wymiar. Nie tylko
chodzi o powołanie tej klasy, chodzi też o nabór do naszego Prusa, jako że ośrodek
żarski, żagański znany jest ze szkolenia. Pan Płóciennik poinformował, że wczoraj
nasze dwie zawodniczki zostały powołane do kadry piłki ręcznej na Mistrzostwa
Świata. Jeżeli wszystkie warunki zostaną spełnione a Liceum takowe spełnia, to
znaczy ma i kadrę, ma i obiekty to takowe centrum powstanie.
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej Pan Tomasz
Czajkowski poinformował, że Komisja odbyła jedno posiedzenie. Zajmowano się
kilkoma sprawami. Najdłużej dyskutowano na temat stanu potencjalnego zagrożenia
środowiska w miejscowości Białowice w kontekście planów budowy kompleksu
chowu trzody chlewnej. Ten temat wynikł z powodu interwencji radnych gminy Żary,
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mieszkańców mieszkających na pograniczu powiatu żarskiego i powiatu
zielonogórskiego. Jest tam w tej chwili planowana inwestycja związana z chowem
trzody chlewnej. Jest złożony wniosek przez biznesmena do gminy Nowogród o
wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania na budowę kompleksu
chowu trzody. Jest tam planowana hodowla dziesiątek tysięcy świn i te potencjalne
zagrożenie było tematem dyskusji. Byli przedstawiciele Stowarzyszenia z m.
Białowice, byli przedstawiciele samorządu z gminy Żary, Sołtysi, radni, przedstawiciel
Nadleśnictwa. Nikogo nie było z m. Nowogród.. dla Burmistrza Nowogrodu ten temat
jakby nie istnieje. Zdaniem Komisji i gości jest to takie odpychanie tematu.
Zapoznano się z tymi informacjami, które przekazał przedstawiciel Stowarzyszenia.
Komisje przeraziło nie same przedsięwzięcia, co skala potężnej fermy. Takiego
zakładu przemysłowego nie ma nawet w Stanach Zjednoczonych, gdzie pewna
część tego kraju są znane z takich potężnych ferm.
Zaniepokojenie mieszkańców budzi skala tego przedsięwzięcia a nie samo
przedsięwzięcie.
W posiedzeniu Komisji brał udział też Pan Starosta, który poinformował o innych
sprawach dot. potencjalnego zagrożenia środowiska, czyli zakładu EKO-recykling w
m. Brożek. W tej miejscowości jest też takie wrażenie, że jakby samorządowcy, czy
część samorządowców czy też Pan Wójt bardzo chcieli mieć taki zakład. Pan Wójt g.
Brody chce mieć taki zakład u siebie w pobliżu terenów leśnych, ekologicznych, co
dla Komisji budziło wielkie zdziwienie wspieranie tej inicjatywy, która w opinii też
mieszkańców budzi pewne zagrożenia, a tym bardziej, ze Pan |Wójt jest znany z
tego, jako bardzo duży przeciwnik kopalni, a tutaj nie widzi zagrożenia środowiska w
tym przedsięwzięciu zważywszy na to, co stało się w Tuplicach.
Starosta mówił o tej sytuacji nawiązując także do recyklingu w Tuplicach, gdzie
zostały decyzje Pana Starosty przez SKO uchylone i obecnie ta firma, która miała na
początku koncesję na przetwarzanie tych odpadów, funkcjonuje nadal. Mimo starań
Starostwa to zagrożenie środowiska tam istnieje.
Na sesji przedstawiciel WIOŚ mówił nam, że nakładane są mandaty, ale teraz
otrzymał informację z WIOŚ, że w Tuplicach jest wszystko w porządku.
Starosta poinformował Komisję o zagadnieniu związanym z Transportem zbiorowym.
Poinformował, że powrócił z Konwentu Starostów, gdzie wypracowano stanowiska,
że organizacja transportu zbiorowego do tej pory była w gestii gmin, w tej chwili
zostały dołożone powiaty i stanowisko Konwentu jest takie, że jeżeli gminy stworzą
związek celowy, czyli wspólnie to zorganizują, to Starostowie wtedy się dołączą, w
przeciwnym razie Starostowie stoją na takim stanowisku, że nie będą organizatorami
i nie będą się zajmować organizacją transportu zbiorowego.
Na Komisji rozmawiano także o inwestycji w pasie drogowym na drodze powiatowej
Brody – Datyń. Wójt Brodów przewidział w tej drodze budowę kanalizacji, drogi, którą
dwie kadencje temu była przeprowadzona inwestycja, potem była naprawiana w
ramach gwarancji, w tej chwili środkiem drogi Pan Wójt chce przeprowadzić
kanalizację.
Padła propozycja od Pana Starosty, którą poparła Komisja, że Powiat wyrazi zgodę
na inwestycję pod warunkiem, że Wójt przejmie całą drogę świeżo wyremontowaną.
Komisja pozytywnie zaopiniowała także projekt budżetu na przyszły rok.
Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Pan Edward Bojko poinformował, że
Komisja w okresie międzysesyjnym obradowała 23 listopada 2015 r. głównym
tematem było zaopiniowanie uchwały budżetowej na 2016 r. oraz Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2016-2025. Komisja nie
wypracowała żadnych dodatkowych wniosków do uchwały.
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Przewodniczący Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich Pan Edward
Łyba poinformował, że Komisja w okresie międzysesyjnym spotkała się 23 listopada
2015 r. , na którym to omawiane były sprawy związane z rynkiem pracy za okres 10
m-cy 2015 r. W naszym powiecie bezrobocie spadło poniżej 10%. Jesteśmy jednym
z nielicznych powiatów w województwie lubuskim, gdzie to bezrobocie w tym roku
spadło poniżej 10%.
Ponadto
omawiano
realizację
programu
prac
społecznie-użytecznych.
Przeanalizowano również i pozytywnie zaopiniowano budżet w zakresie działu 853
rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy. Po stronie dochodów jak i wydatków oraz
dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrony ppoż. również w zakresie dochodów
i wydatków.
Całość budżetu Komisja zaopiniowała pozytywnie.
Ad. 4
Przystąpiono do realizacji pkt 4 porządku obrad tj. funkcjonowanie służby zdrowia w
powiecie żarskim w kontekście dwóch szpitali.
Przewodnicząca Rady Helena Sagasz poinformowała, że jest to wstęp do debaty
związanej z funkcjonowaniem naszych szpitali.
Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Dankiewicz o przedstawienie
informacji.
Gł. Specjalisty Wydziału Edukacji i Zdrowia Pani Jolanta Dankiewicz przedstawiła
multimedialnie funkcjonowanie służby zdrowia w powiecie żarskim w kontekście
dwóch szpitali – zał. nr 3.
Radny Edward Łyba zwrócił się z pytaniem. Upłynął termin negocjacji z NFZ na rok
przyszły i z tego, co wie Szpital na Wyspie podpisał kontrakt na poziomie tego roku.
Jaki kontrakt podpisał 105 szpital wojskowy?
Radny Marek Femlak i zarazem dyrektor ds. leczniczych 105 szpitala wojskowego
poinformował, ze kontrakt podpisano na poziomie nie mniejszym niż w tym roku.
Radny Tomasz Czajkowski zwrócił się z pytaniem dot. powstania kierunku
lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Czy nie będzie to zagrożenia dla
naszego oddziału dziecięcego?
Starosta |Janusz Dudojć stwierdził, że zawsze jest zagrożenie, dlatego też
przygotowywany jest projekt rozbudowy oddziału dziecięcego. Będzie też w tej
sprawie apel o wspomożenie tego przedsięwzięcia. Jeżeli wszystko się uda, to
będzie to oddział dziecięcy, który obsługiwałby powiat żarski, żagański oraz powiat
Forst.
Ad. 5
Przystąpiono do realizacji pkt 5 porządku obrad, tj. informacji o realizacji zadań
inwestycyjnych w tym dotyczących modernizacji dróg powiatowych – zał. nr 4.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Radni otrzymali ww informację w postaci
załącznika do programu sesji i w związku z tym, czy ktoś ma uwagi bądź pytania do
informacji?
Brak.
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Ad. 6
Przystąpiono do realizacji pkt 6 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały zmieniającej
uchwałę nr X/55/2015 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 września 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 21 radnych.
W głosowaniu brało udział 20 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 19 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 1 głos
Uchwała została podjęta większością głosów – zał. nr 5.
Ad. 7
Przystąpiono do realizacji pkt 7 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
powołania Komisji Doraźnej Rady do opracowania Statutu Powiatu Żarskiego.
Przewodnicząca Rady poprosiła o składanie kandydatów do pracy w Komisji.
Radny Edward Skobelski zgłosił kandydaturę radnego Romana Pogorzelca.
Radny Pan Roman Pogorzelec wyraził zgodę na pracę w Komisji.
Wicestarosta Małgorzata Issel zgłosiła Przewodnicząca Rady Panią Helenę Sagasz.
Pani Sagasz wyraziła zgodę na udział w pracach Komisji.
Przewodnicząca Rady zgłosiła radną Panią Annę Slawską.
Pani Ślawska wyraziła zgodę na pracę w Komisji.
Starosta Janusz Dudojć zgłosił radnego Pana Dariusza Dybę.
Pan Dyba wyraził zgodę na udział w pracach Komisji.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały z kandydatami na członków
Komisji.
W posiedzeniu sesji brało udział 21radnych.
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. 8
Przystąpiono do realizacji pkt 8 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie w
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sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Powiatu oraz zwrotu kosztów
podróży służbowych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na odwrocie projektu uchwały jest
uzasadnienie do uchwały. Powracamy do diet z roku 2012. Ponadto są malutkie
zmiany i to wszystko znajduje się w uzasadnieniu.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały?
Radny Marek Cieślak przypomniał, że diety to jest zwrot kosztów podróży i innych
kosztów. Jego zdaniem nie jest ta regulacja takim wydatkiem koniecznym i
niezbędnym w sytuacji, w jakiej jesteśmy. Uważa, ze dotychczasowy podział diet w
zupełności pokrywa nasze koszty związane z uczestnictwem w pracach Rady czy
Zarządu, bo jeśli nawet piszemy o tym, że każdy członek Zarządu dostanie 1802 zł.
to jest ok. 450 zł. za jedne posiedzenie a taki radny jak on dostaje 551 zł.za jedno
posiedzenie. Są to kwoty duże i z całą pewnością przekraczające poziom wydatków
związanych z pełnieniem mandatu. Mówi o tym, nie, dlatego, że jest przeciwny
wysokim dietom generalnie. Może nas na to stać jak pisze w uzasadnieniu, ale
wysłuchał na Komisji budżetowej odpowiedzi Pani Skarbnik na pytanie, które zadał
Pan Przewodniczący Bojko na temat zadań odrzuconych w budżecie. Tych zdań,
które nie zmieściły się w budżecie przyszło rocznym. Jest tam cały szereg zadań,
które być może można by było przynajmniej niektórych z nich zrealizować, gdybyśmy
na taka podwyżkę sobie darowali. To nie jest nasze wynagrodzenie, to jest zwrot
kosztów pełnienia mandatu i uważa, że pokrywa to w całości nawet tych radnych,
którzy nawet dojeżdżają z oddalonych miejscowości. Pokrywają w całej wysokości te
koszty.
Radny Cieślak stwierdził, że nie chciałby, aby to był sygnał, że kończymy z
programem oszczędnościowym. Program oszczędnościowy powinien był nas
obowiązywać wciąż, nie może rygorystycznym wydaniu, w jakim był prowadzony w
roku 2012.
Pan Cieślak wezwał Radnych nad zastanowieniem się nad postawą. Nie dajmy złego
przykładu.
Radny Tomasz Czajkowski zwrócił się z pytaniem, czy w przyszłorocznym budżecie
zaplanowano podwyżki dla pracowników Starostwa czy pracowników jednostek,
które przy tym programie oszczędnościowym ucierpieli?
Starosta Janusz Dudojć poinformował, że jest przewidziane 5% podwyżki na płacach
i 2% na fundusz nagród.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 21 radnych.
W głosowaniu brało udział 20 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 15 głosów,
„przeciw” – 1 głos,
- „wstrzymujących się” – 4 głosy
Uchwała została podjęta większością głosów – zał. nr 7.
Ad. 9
Przystąpiono do realizacji pkt 9 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2015 r.
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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 21 radnych.
W głosowaniu brało udział 20 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 20 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 8.
Ad. 10
Przystąpiono do realizacji pkt 10 porządku obrad, tj. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Kazimierz Drozd złożył interpelacje – zał. nr 9, tj:
Zwraca się o udostępnienie dokumentacji dot. firmy z Tuplic, ul. Przemysłowa 5.
Firma otrzymała pozwolenie na sprowadzanie odpadów hutniczych z Niemiec i
prowadzenie recyklingu. W tej sprawie zwracał się do niego Stowarzyszenie
Komitetu Protestacyjnego w rozszerzonym działaniu. Bomba ekologiczna z Tuplic.
Protesty na działalność tej firmy. Odpady są szkodliwe. Firma nie prowadzi żadnego
recyklingu. Zwieziono górę odpadów, która zagraża środowisku. Pan Drozd
poinformował, że chce z prawnikami dokonać analizy obiegu dokumentacji,
ewentualnie przekazać wnioski odpowiednim służbom. Jako radny taki ma
obowiązek służyć mieszkańcom, prawdą. Jego dewizą jest liczyć się z prawem, ale
też jest mowa, że ludzie mówią w ten sposób, że prawo, które nie służy ludziom jest
bezprawiem. Dla radnego dziwne jest to, że papiery krążą wkoło. Jest cała kupa
odpadów i nie wiadomo, co dalej z tym będzie. Oprócz tego badano, że te odpady są
szkodliwe odpady, gorsze niż azbest. To wszystko idzie do ziemi, do gleby i niestety
tak zostawić tego nie można. Dlatego też prosi o te dokumenty przynajmniej na
tydzień czasu, aby móc się skontaktować z prawnikami w Zielonej Górze.
Radny Kazimierz Drozd dodał, że uczestniczył w posiedzeniu Komisji Ochrony
Środowiska i w miejscowości Białowice ma być taka farma na ponad 60 tys. i to są,
jako rolnictwo przemysłowe i sztucznie zmutowane odmiany. Będzie tam karmienie
toksycznymi pestycydami. Niby będzie to Bio, ale obawa jest, ze to pójdzie wiele
smrodu, ze okoliczni sąsiedzi nie mogą wytrzymać.
Jedna obawa taka, druga taka.
Pan Drozd poprosił, że to co jest przekazywane na Komisji Ochrony Środowiska,
również Starosta jako nasz reprezentant Rady Powiatu dalej te sprawy sygnalizował
w województwie i na Konwencie, aby takie tematy przekazywane były dalej do
Rządu, aby były opracowywane takie działania, żeby w terenie nie zaśmiecano
mieszkańców czy robiono co się chce.
W tym przypadku jest obawa, że, jeżeli ten temat nie będzie dobrze zabezpieczony,
to będzie zatruwanie.
Starosta |Janusz Dudojć w odniesieniu do 1 interpelacji, to akurat WIOŚ nie ma
wielkich zastrzeżeń do tych odpadów w Tuplicach i nie wie, dlaczego. Wszyscy
mówią, że jest tam wielki problem, nie mniej jednak WIOŚ trochę inaczej
ustosunkowuje się do tej sprawy. Dokumenty przekażemy te, które możemy
przekazać bez danych osobowych.
W odniesieniu do 2-giej sprawy, Starosta stwierdził, ze właśnie dzięki
Przewodniczącemu Komisji, część merytoryczna dot. ochrony środowiska.
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Zorganizował takie spotkanie w powiecie żarskim, gdzie na dzisiaj administracyjnie
powiatu żarskiego nie dotyczy, bo jest to wszystko zlokalizowane przyszłościowe, w
marzeniach kogoś w gminie Nowogród Bobrzański, gdzie Starostwo jest
zielonogórskie. Nie mniej jednak to, że bezpośrednio graniczymy z gminami i ludzie
są zaniepokojeni, to, dzięki że ktoś nad tym czuwa.
Dalej będziemy lobbować, żeby takich sytuacji nie było, jakich Radni przedstawiają.
Zapytaliśmy się naszego radnego Pana Wydrycha, ilu weterynarzy musiałoby
obluzgiwać dziesiątki tysięcy warchlaków.
Zwracał się także do przedstawicieli gminy, przedstawiciela Nadleśnictwa, czy mogą
W negocjacjach zejść do niższego standardu, gdzie jest to kilkadziesiąt tysięcy tych
macior. Czy oni nie chcą tego czy chcą? Jest to problem. Bezpośrednio ten temat
nas nie dotyczy. To Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego musi zająć takie
stanowisko.
Ad. 11
Przystąpiono do realizacji pkt 10 porządku obrad, tj. Wolne wnioski, sprawy różne.
Przewodnicząca Rady Helena Sagasz poinformował, że 22 grudnia 2015 r. odbędzie
się sesja w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żarskiego na rok 2016.
Pani Sagasz zaproponowała, aby zmienić dzień, w którym odbywają się sesje Rady
Powiatu zamiast we wtorki albo w piątki albo w poniedziałki. Powyższe podyktowane
jest tym, iż wśród radnych jest radny, który dojeżdża do pracy do Gorzowa Wlkp.
i musi pokonać w ciągu np. 2 dni dwie takie trasy. Zmiana dnia spowoduje, że radny
nie będzie musiał dodatkowo pokonywać tak dużej trasy.
Radni opowiedzieli się za tym, aby sesje Rady Powiatu odbywały się w poniedziałki.
Starosta Janusz Dudojć odniósł się do sprawy otwarcia dzisiaj najładniejszej,
najdłuższej drogi powiatowej w Żarach. Podziękować wszystkim, którzy się zajmowali
tą drogą i uchwalali środki na ta drogę i lobbowali za tym, żeby ta droga wyglądała
jak wygląda. Również podziękować pomysłodawcom. Przypomnieć, ze pomysł się
zrodził z tego powodu, że mieszkańcy narzekali na zbyt wielki hałas, który wywoływał
ruch pojazdów i osobowych i ciężarowych po kosce brukowej. Do tego dochodziły
szczególnie bezpieczeństwo kolizji rowerowej z posesją od strony lewej Kunic. W tym
momencie tej kolizji już nie ma, bo nie ma z tej strony ścieżki rowerowej.
Ścieżka teraz jest tylko z jednej bez kolizyjnej strony, natomiast z drugiej strony
wykonane są zatoczki postojowe dla komunikacji miejskiej.
Starosta stwierdził, że z tej inwestycji trzeba wyciągnąć wnioski na przyszłość. Do
takich inwestycji wielkich przygotowywać się solidniej i jeżeli będziemy mieli
następne takie podobne w Żarach – ul. Moniuszki, czy też drogi większe w terenie,
czy też inwestycje jak dobudowa szpitala, to musimy się przygotować prędzej,
solidniej z wizualizacją, z uzgodnieniami, z mieszkańcami, radnymi, z fachowcami,
aby nie było to spotkanie na „szybkiego”. Przy realizacji tej inwestycji w miesiącu
marcu dowiedzieliśmy się, ze tej drogi nie możemy poddać pod procedurę
zamówienia publicznego, ponieważ projekt był nieprzygotowany. W dużym stresie
żyliśmy do dzisiaj, i dalej będziemy w tym stresie, bo jakieś są tam niedoróbki, ale
najważniejsze jest to, że na tę drogę mamy 7 lat gwarancji.
Nie mogliśmy w odpowiednim czasie przeprowadzić procedury przetargowej, bo były
braki w dokumentacji. Nie mieliśmy uzgodnień ZUD, nie mieliśmy pozwolenia na
wycinkę drzew. Jak to już przygotowaliśmy w marcu, jakbyśmy ruszyli troszeczkę
później, termin dzisiejszy przesunąłby się na 1 stycznia czy na 1 lutego. Nie byłoby
możliwości dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego. Mogłoby to też przy większej
zimie, ze prace trzeba by było wstrzymać, dlatego też cały czas był stres. Jak nam
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się już udało przygotować wszystko to, co potrzebna, to się okazało, ze miasto Żary
ma plany przyłączeń kanalizacyjnych, ale nie akurat w tym momencie. Gdyby nie
jego osobiste zaangażowanie i wiceburmistrza Patryka Falińskiego doprowadzające
do tego, że wręcz wymuszono przyłączenia kanalizacyjne na mieszkańcach, to
dzisiaj byśmy ją odbierali a za chwilę szłaby inwestycja miejska.
Pan Starosta przypomniał, ze projekt nie zawierał także sygnalizacji świetlnej, o które
mówił radny Skobelski. Dopiero w trakcie realizacji wpłynęły sugestie od
mieszkańców i musiano znaleźć dodatkowe środki na sygnalizacje świetlną. Dzisiaj
ona będzie służyć mieszkańcom a przede wszystkim dzieciom uczęszczających do
Szkoły podstawowej nr 5.
W między czasie wypłynęła spraw 250m odcinka drogi Lelewela, która ucierpiała po
położeniu kolektora kanalizacyjnego. Również znaleźliśmy i środki i rozwiązanie i tę
drogę zrobiliśmy. Poszliśmy dalej i w Kunicach w kierunku Siodła poprawiliśmy stan
drogi.
Radny Marek Cieślak stwierdził, że prawdziwą wielkością dodaną to jest jego
zdaniem, to, że będziemy z tej drogi korzystać.
Pan Cieślak poinformował także, że nasz sport odniósł więcej sukcesów niż to, co
powiedział Pan Płóciennik.
Pan Rubczyński trener Chromika został powołany do kadry szkoleniowej Polskiej
Koszykówki.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu zamknęła
posiedzenie XII sesji Rady Powiatu Żarskiego o godz. 1245.

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