PROTOKÓŁ NR XIII/2015
z sesji Rady Powiatu Żarskiego odbytej w Żarach
w dniu 22 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 XII 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. Podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Żarskiego na 2016 rok:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu
Powiatu – wg posiadanych materiałów
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych,
d) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii i wniosków
poszczególnych komisji – autopoprawka Zarządu Powiatu.
e) dyskusja nad wnioskami oraz wniesionymi autopoprawkami i ich
przegłosowanie,
f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Żarskiego na lata 2016-2025:
a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej,
b) głosowanie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji wydzielonych rachunków bankowych,
o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, prowadzonych
przez jednostki oświatowe Powiatu Żarskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z
upływem roku budżetowego 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego
na 2015 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji
Rewizyjnej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Doraźnej Rady do opracowania
Statutu Powiatu Żarskiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Żarskiego na lata 2015 – 2025.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/225/2013 z dnia 13
sierpnia 2013r. dot. przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu

Żarskiego na lata 2013-2020.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski, sprawy różne.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi bądź
propozycje do zaproponowanego porządku obrad?
Starostwa zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projekt uchwały
zmieniającej uchwałę nr XII/63/2015 Rady Powiatu Żarskiego z dnia
1 grudnia 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.
Poinformował, że dot. to przesunięcia środków niewykorzystanych na rehabilitację
społeczną w ramach zadania dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych
i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych i dofinansowania sportu, kultury,
rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych i przeznaczenia ich na zadanie pn.
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i
środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie
odrębnych przepisów.
Przewodnicząca Rady Pani Helena Sagasz oznajmiła, że w związku, iż Starosta
zawnioskował o wprowadzenie projektu uchwały pod obrady Rady przystępujemy do
głosowania nad wprowadzeniem jej do porządku obrad.
„Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej
uchwałę nr XII/63/2015 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 1 grudnia 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 – 21 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 Rady
zaproponowała o umieszczeniu projektu uchwały w pkt 14 jako zał. nr 10 - pozostałe
punkty ulegają przesunięciu.
Przystąpiono do glosowania nad zmianą porządku obrad.
W posiedzeniu sesji udział brało 21 radnych.
W głosowaniu brało udział 21 radnych:
- „kto jest za przyjęciem” – 21 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 XII sesji Rady
Powiatu Żarskiego.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
protokołu?

Brak uwag.
Przystąpiono do głosowania.
W posiedzeniu sesji udział brało 21 radnych.
W głosowaniu brało udział 21 radnych:
„za przyjęciem” - 20 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 1 głos
Protokół z XII sesji Rady Powiatu został przyjęty większością głosów.
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.
Radny Kazimierz Drozd zwrócił się z pytaniem dot. posiedzenia Zarządu w dniu
11.12.2015 r. dot. nieodpłatnego nabycia na rzecz Powiatu Żarskiego prawa
własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką numer 126/3,
położonej w obrębie 3 miasta Lubsko. Do tej pory nie było wiadomo, czyja to jest
własność i czy rzeczywiście z gminą Lubsko to zostało właściwie wyjaśniane.
Ponadto Pan Drozd zwrócił się z pytaniem dot. spotkania w okresie międzysesyjnym
dot. zgromadzenia Łużyckiego Związku Gmin w sprawie publicznego transportu
zbiorowego- Żagań. Jak to zostało wyjaśnione i jak ta sprawa dalej wygląda?
Starosta Janusz Dudojć wyjaśnił, że jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to jest ogólny
jeden duży problem. Jest to działka o powierzchni 0.312 ha, położona w obrębie 3
miasta Lubsko i stanowi drogę powiatową nr 3206F, a zarządza nią Powiat. Dlatego
też połączyliśmy dwa Referaty w jeden Wydział, czyli Referat Zamówień Publicznych
i Referat Nieruchomości, po to, aby uniknąć takich sytuacji, że przygotowujemy cały
projekt modernizacji, przebudowy, remontu czy to z własnych środków czy ze
środków pochodzących z zewnątrz. Przygotowujemy taki projekt i na końcu się
dowiadujemy, że tym co zarządzamy, czyli drogą, czy kawałkiem drogi, czy pasem
drogi czy też budynkiem, nie jesteśmy właścicielem, bo wpisany jest w księgach
wieczystych ktoś inny i tak to było na tej ulicy.
Teraz, aby przygotować prawidłowo projekt, żeby przygotować wszystkie
pozwolenia, wszystko, co potrzeba musi zostać uporządkowane.
Działka ta została błędnie skomunalizowana przez Gminę Lubsko, wobec czego
uregulowanie stanu prawnego i przejęcie przez Powiat przedmiotowej drogi było w
pełni uzasadnione
W odniesieniu do pytania dot. spotkania w sprawie transportu zbiorowego Starosta
wyjaśnił, że jest to sytuacja dosyć zawiła. Ustawa przeszła już vacatio legis i wchodzi
w życie w 2017 roku w styczniu, nie mniej jednak sama ustawa pokazuje, że gdzieś
ma luki prawne i nie wiadomo do końca, kto ma się tym transportem zbiorowym
zająć.
W Polsce Powiaty są różne, mniejsze, większe, grodzkie. Nasz Powiat jest
największy w województwie lubuskim i do tego mocno rozbudowany z dużą ilością
dróg powiatowych i dużym obszarem. Powiat Żarski nigdy się nie zajmował
transportem zbiorowym jako odpowiednik PKS-u. na dzisiaj zagrożenie jest takie, ze
w 2017 roku od 1 stycznia mieszkańcy powiatu, czyli konkretnie gmin mogą stracić
uprawnienia, które posiadali do tej pory.
Starosta poprosił o lobbowanie i o pokazywanie problemu wyżej, że nie jest to wina
ani Powiatu ani też Gmin, że mogą mieszkańcy utracić takie dotacje.

Żeby przeprowadzić reformę musielibyśmy powołać Referat ds. organizacji
transportu w ilości kilkunastu osób. Musielibyśmy dysponować sztabem ludzi.
Musielibyśmy przejąć połowę zadań PKS-u, które szacowaliśmy na ok. 1 mln zł.
wydatków bieżących, po to, aby 1 mln zł. dotacji otrzymać – porównanie z dotacją dla
PKS-u z Urzędu Marszałkowskiego. Czyli aby PKS mógł uzyskać 1 mln zł. my
musimy wydać 1 mln zł.
Zdaniem Starosty ktoś z ta ustawa przesadził. Druga sprawa to nie ma jakby rozkazu
ustawowego, że ma to organizować Powiat. Jest to tak opisane, że mogą być
porozumienia. Najlepszym rozwiązaniem byłoby porozumienie gminno-powiatowe,
które możemy dopiero zrealizować wg prawa od 1 stycznia 2016 r., bo na dzisiaj nie
ma takiej możliwości. Po Nowym Roku wchodzą przepisy, które pozwalają takie
rozwiązania zastosować i w tym przypadku prowadziliśmy rozmowy ze wszystkimi
gminami. Jak można zorganizować porozumienie powiatowo-gminne, jeżeli
największa gmina miasto Żary nie chce brać w tym udziału a stanowi 40- tysięczną
społeczność.
Starosta podkreślił, że żarscy przedsiębiorcy korzystają z tego, ze mieszkańcy
całego powiatu dojeżdżają do pracy, młodzież korzysta dojeżdżają do szkół, ale
mamy jeszcze czas na podjęcie decyzji, bo każde pochopne decyzje wiążą się z
kosztami.
Chęć przeprowadzenia tej procedury wiąże się z tym, że musimy opracować plan
transportu, który kosztuje 50 tys. zł. do tego musimy mieć plan transportu poważny,
rozsądny, ale jak niektóre gminy nie angażują się w organizację transportu
zbiorowego, to skąd mamy wiedzieć jak ten transport ma wyglądać.
Pan Starosta poinformował, że był na spotkaniu opłatkowym w Żaganiu 18 grudnia i
mamy wstępne, ustne porozumienia, że dwa powiaty razem.
Powiat żagański w porozumieniu z gminami, które zadeklarowały razem, że
pieniądze na to wyłożą. U nas takiego porozumienia nie było, nikt dokładnie się nie
zadeklarował. Wszyscy chcieliby, aby Powiat Żarski zapłacił, ale w przyszłości
możemy to zorganizować z powiatem żagańskim, jako liderem. Na razie czekamy, co
się wydarzy. Ustawodawca wystawił młodzież i kombatantów, aby to im Powiat
zapłacił za bilet. Mamy czas na to żeby to jeszcze przemyśleć i czekamy.
Radny Kazimierz Drozd stwierdził, że wynika z wypowiedzi Starosty, że do tej pory z
transportem zbiorowym było dobrze, a teraz wchodzi nowy przepis i chce to wszystko
zburzyć.
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 pozytywnie, jednogłośnie
zaopiniowała projekt budżetu na rok 2016.
Komisja ponadto uczestniczyła w otwarciu nowo wyremontowanego traktu
porodowego w „Szpitalu na Wyspie”, który to remont zrobił na całej Komisji dobre
wrażenie. Widać tam wkład finansowy, który tam ponieśliśmy, jako samorząd. Jest to
bardzo dobra inwestycja dla naszego miasta a nawet dla naszego regionu.
Przewodniczący Edukacji i Unii Europejskiej Pan Tadeusz Płóciennik poinformował,
że Komisja nie spotykała się na posiedzeniu, nie mniej jednak uczestniczyli w wielu
różnych imprezach, wielu radach. Brali udział w szkołach w posiedzeniach rad
pedagogicznych, które poświęcone były szkolnictwu zawodowemu. Temat
szkolnictwa zawodowego jest tematem priorytetowym.

Ponadto Komisja wręczyła stypendia uzdolnionej młodzieży. Brali udział w spotkaniu
z dyrektorem Urzędu Marszałkowskiego Panem kamińskim. Związane to było ze
środkami unijnymi i tworzeniu Centrów Kształcenia Zawodowego w Żarach.
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej Pan Tomasz
Czajkowski poinformował, że na ostatnim posiedzeniu Komisji poruszane były tematy
dot. Gospodarki leśnej w powiecie żarskim w lasach, które są własnością Skarbu
Państwa. Szeroko omawiana była nowelizacja ustawy mówiącej o zezwoleniach na
wycinkę drzew. Jest zmiana przepisów, jeżeli chodzi o wycinkę drzew w pasie
drogowym. Pan Starosta szeroko omawiał sprawę organizacji transportu drogowego
po 1 stycznia 2017r. omawiano także sprawę funkcjonowania Samodzielnego
referatu Dróg Powiatowych. Starosta poinformował o pewnych zmianach
organizacyjnych, które pozwolą na jednoznaczne, jasne przypisanie kompetencji na
określonych stanowiskach podległych służbowo w tym referacie oraz o zmianach
kadrowych, które wiążą się z odejściem wieloletniego pracownika Pana
Srokowskiego na emeryturę.
Omawiano też wstępnie plan pracy Komisji na rok 2016.
Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Pan Edward Bojko poinformował, że
Komisja w okresie międzysesyjnym spotkała raz. Zaopiniowano projekty uchwał na
dzisiejszą sesje Rady Powiatu pozytywnie. Ustalono plan pracy Komisji na 2016 r.
Przewodniczący Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich Pan Edward
Łyba poinformował, że Komisja w okresie międzysesyjnym spotkała się jeden raz w
okresie międzysesyjnym. Na posiedzeniu omawiany był plan pracy na rok przyszły.
Omawiano materiały na dzisiejszą sesję.
Ad. 4
Przystąpiono do realizacji pkt 4 porządku obrad tj. podjęcia Uchwały Budżetowej
Powiatu Żarskiego na 2016 rok:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu
Powiatu
Przewodnicząca Rady oznajmiła, że Radni otrzymali projekt uchwały budżetowej
wraz z uzasadnieniem w miesiącu listopadzie– zał. nr 3.
Skarbnik Powiatu Pani Eliza Siemianowska wyjaśniła, że RIO wskazała, że brak
jest wyodrębnienia w zał. nr 1 zawierającym prognozowane dochody budżetu
Powiatu w roku 2016 – rozdziału 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie” oraz dochodów klasyfikowanych w § 2110 „dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w
wysokości 27.000 złotych, który wyodrębniony został w zał. nr 2 zawierającym
planowane wydatki budżetu Powiatu w roku 2016. Taka korekta została
dokonana jako aut oprawka do projektu budżetu.
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
Skarbnik Powiatu Eliza Siemianowska odczytała Uchwałę Nr 731/2015 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 10 grudnia
2015 r. – zał. nr 4.

c) przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych,
Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących Komisji Stałych o przedstawienie
stanowisk Komisji Stałych Rady w przedmiocie projektu uchwały budżetowej powiatu
Żarskiego na 2015 rok.
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Pan Marek Femlak
poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
budżetowej na rok 2016.
Przewodniczący Komisji Edukacji i Unii Europejskiej Tadeusz Płóciennik
poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu na rok 2016.
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej Pan Tomasz
Czajkowski poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały budżetowej na rok 2016.
Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Pan Edward Bojko poinformował, że
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na rok 2016.
Przewodniczący Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich Pan Edward
Łyba poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej
na rok 2016.
d) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii i wniosków
poszczególnych komisji.
Przewodnicząca Rady Pani Helena Sagasz poinformowała, ze w związku z tym,
ze opinie o budżecie były pozytywne i nie zgłoszono wniosków w trakcie obrad
poszczególnych Komisji, uważa, że możemy przejść do pkt e.
e) dyskusja nad wnioskami oraz wniesionymi autopoprawkami i ich przegłosowanie,
W tym punkcie również dyskutowalibyśmy nad wnioskami oraz wniesionymi
autopoprawkami i głosowalibyśmy za autopoprawkami i wnioskami.
Takie wnioski nie zostały zgłoszone. Nie wniesiono autopoprawek, więc nie ma w
tej chwili czegokolwiek przegłosowywać.
Radny Marek Cieślak stwierdził, że ponieważ glosowanie przeciwko
czemukolwiek bez uzasadnienia jest nie, bo nie, chciałby przedstawić swoją
opinię, którą zgłaszał na swojej Komisji. Radnego martwi to, że od kilku miesięcy
na różnych gremiach, w różnych mediach dyskutuje się o sprawie szkolnictwa
zawodowego. Z ogromną przykrością stwierdza, że nie znajduje to pokrycia, czy
też odbycia w projekcie budżetu. Na ponad 11 mln zł. wydatków majątkowych
zaledwie 280 tys. zł. dotyczy modernizacji bazy warsztatowej. Zdaniem radnego
jest to raczej temat modernizacji sieci grzewczej, kotłowni, czyli ma charakter z
zakresu ochrony środowiska a nie kształcenia zawodowego na to pytanie zadane
na Komisji pani Skarbnik odpowiedziała, że środki na to zadanie są zawarte w
rezerwie oświatowej. Z tego, co wie, rezerwa oświatowa jest w zasadzie
przeznaczona na uzupełnienie budżetów szkół pod koniec roku kalendarzowego,
natomiast jego obawy budzi fakt, że jeśli nie mamy takiego wydatku w budżecie,
to zwracając się o dotacje w ramach projektu, nie spełnimy oczekiwań

dotującego, czyli Marszałka, czyli żadnego projektu poświęconego kształceniu
zawodowemu.
Radny stwierdził, ze rozumie, iż wtedy zwołamy sesje zwykłą albo nadzwyczajną
i wprowadzimy taki temat, natomiast jest to zły sygnał dla społeczeństwa, ze nie
będzie ani warsztatów ani obiektów sportowych, do czego się już w jakiś sposób
przyzwyczailiśmy, że inwestycje sportowe nie będzie w powiecie, ale taki jest
wybór Zarządu i tych z Państwa, którzy akceptują tę projekt. Pan Cieślak
oznajmił, że będzie przeciwny.
Skarbnik Powiatu Pani Siemianowska wyjaśniła, że powiedziała na Komisji, że
mamy zabezpieczone środki w rezerwie, ale Zarządu a nie w oświatowej, która
wyjątkowo w przyszłym roku wynosi nie 100 tys. zł. jak to było zazwyczaj, a 500
tys. zł., jeżeli chodzi o szybkie reagowanie na pojawiające się projekty i pomysły.
Ponieważ nie było skonkretyzowanych zadań, po to zapisano wyższą rezerwę
ogólną i to jest na wstęp, natomiast wyższe środki są w wolnych środkach,
których co prawda jeszcze nie widać, ale informowała, że, jak co roku zawsze rok
zakańczamy lepiej, jeżeli chodzi o wolne środki niż to planujemy i uważa
osobiście, że z wieloletniego swojego doświadczenia może postawić w tym
miejscu za pewnik, że pieniądze na warsztaty w przyszłorocznym budżecie się
znajdą.
Starosta Janusz Dudojć w uzupełnieniu wypowiedzi Pani Skarbnik stwierdził, że
chciałby, aby takie pieniądze były w budżecie, ale my nie mamy na dzisiaj
projektów. Były projekty na boiska, na sale gimnastyczne.
Starosta stwierdził, ze możemy wziąć 5 mln zł. ale mamy ogromne zacofanie,
jeżeli chodzi o warsztaty. Jesteśmy po rozmowach dot. zmiany projektu Sali w
Zespole Szkół Samochodowych, gdzie będzie sala gimnastyczna na potrzeby
szkoły oraz będą warsztaty.
Poinformował także, że odbyto wiele spotkań z przedsiębiorcami, Lubuska Izba
Rzemieślniczą.
Pieniądze są ogromne i potrzeby są ogromne i pracujemy nad wybraniem
najlepszego rozwiązania.
Pieniądze są ogromne, dotacje ogromne, bo tylko7% naszego wkładu jest
potrzebne, 8% otrzymujemy z Funduszy państwowych a 85% z unijnych.
Powiat Żarski jest na dzień dzisiejszy powinien się przygotowywać i przygotowuje
się do wzięcia, co najmniej ok. 25 mln zł., dlatego debatujemy, dyskutujemy, aby
zamazać obraz, czyli braku inwestycji twardych na warsztaty i otrzymać więcej
niż inne powiaty w tej kwestii.
Przewodnicząca Rady Helena Sagasz poinformował, że stara się być na każdym
posiedzeniu Zarządu i nie ma posiedzenia bez dyskusji o szkolnictwie
zawodowym.
Radny Marek Cieślak stwierdził, że cieszy się, że trwają dyskusje, ale uważa, ze
przez rok Zarząd nic Nie zdziałał.
f)

głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

Przystąpiono do głosowania nad autopoprawką do projektu budżetu zgłoszony przez
Panią Skarbnik Powiatu.
W posiedzeniu sesji brało udział 21 radnych.
W głosowaniu brało udział 21 radnych:

„za podjęciem” – 21 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – głosów
Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie – głosowanie jawne.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały budżetowej na rok 2016.
W posiedzeniu sesji brało udział 21 radnych.
W głosowaniu brało udział 21 radnych:
„za podjęciem” – 19 głosów,
„przeciw” – 1 głos,
- „wstrzymujących się” – 1 głos
Uchwała została podjęta większością głosów – głosowanie jawne – zał. nr 5.
Ad. 5
Przystąpiono do realizacji pkt 5 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2016-2025:
Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2026-2025, radni otrzymali wraz z
projektem uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na rok 2016. Obradowały Komisje
i nie było żadnych uwag.
a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2016-2025.
b) Skarbnik powiatu Pani Siemianowska odczytała Uchwałę Nr 732/2015 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Gorze z dnia
10 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 20162025 – zał. nr 6
Radny Kazimierz Drozd poprosił o wyjaśnienie. Jak to wygląda – w 2002 r.
przejęliśmy długi po PSP ZOZ-ie i było to w granicach 49 mln zł. i teraz patrzy, że
w tamtym roku spłacamy 3,5 mln zł., w tym roku 3,5 mln zł. i teraz jest to 13 lat i
ten dług teraz jest 32 899 000zł. – gdyby tak na chłopski rozum wziąć, to płacąc
po 3 mln czy po 2 mln i ilość tych lat (13), to byłoby z 39 mln zł., a tutaj wynika, że
biorąc te kredyty, papiery wartościowe, to weszliśmy w taki cyrk, ze po prostu te
odsetki tyle wynoszą. Jest to trochę dziwne, że do tej pory 32 mln, prawie 33 mln
jest długu a było 49 mln.
Skarbnik Powiatu stwierdziła, że trudno jest jej odpowiedzieć, bo nie wie czy na
koniec roku 2016 z tego długu, który przejęliśmy po ZOZ-ie zostaje nam
3 800 000, natomiast 31 mln to są obligacje emitowane w latach 2008-2011.
Faktyczna likwidacja PSP ZOZ-u nastąpiła w roku 2010. W roku 2011
potrzymaliśmy dotacje na spłatę zobowiązań w ramach tzw planu „B”, więc część
zobowiązań nam pokryło.
c) głosowanie.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 21 radnych.
W głosowaniu brało udział 21 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 20 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,

- „wstrzymujących się” – 1 głos
Uchwała została podjęta większością głosów – zał. nr 7.
Ad. 6
Przystąpiono do realizacji pkt 6 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
likwidacji wydzielonych rachunków bankowych, o których mowa w art. 223 ust. 1
ustawy o finansach publicznych, prowadzonych przez jednostki oświatowe Powiatu
Żarskiego.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały?
Radny Tomasz Czajkowski zwrócił się z pytaniem, czy likwidacja rachunków ma
wzmocnić kontrolę nad dochodami własnymi.
Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że konstrukcja wydzielonego rachunku nie dawała
możliwości tej kontroli.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 21 radnych.
W głosowaniu brało udział 21 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 21 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 8.
Ad. 7
Przystąpiono do realizacji pkt 7 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.
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 21 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 21 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 9.
Ad. 8
Przystąpienie do realizacji pkt 8 porządku obrad, tj. podjęcia w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2015 r.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały?
Radny Marek Cieślak stwierdził, ze nie ma pytania do uchwały ale zwrócił uwagę, że
zgodnie z tą uchwałą znika chyba na zawsze sprawa budowy sali sportowej w
Zespole Szkół Samochodowych w Żarach.

Przy tej okazji chciałby powiedzieć, ze ta sprawa, ta inwestycja nie pokazuje się w
materiałach na najbliższy okres czasu. Nie ma jej w WPF, nie ma jej w wydatkach
finansowych na rok 2016, a zatem jest to dla niego zrozumiałe, że Sali sportowej w
Zespole Szkół Samochodowych nie będzie bez względu na to czy ona będzie dla
piłki ręcznej, dla zapasów czy też innych kół. Po prostu jej nie będzie i będzie
glosował przeciwko.
Starosta Janusz Dudojć poinformował, że wiele razy pokazywał odwrotność tego
projektu. Mówił też o tym, że przygotowujemy taki projekt odwracający, który przede
wszystkim będzie zawierał warsztaty szkolne, których nie ma.
Pan Starosta poinformował, ze zamieniamy tę tendencje w druga stronę, zostawiając
w tym projekcje salę gimnastyczną, bo szkoła samochodowa i każda inna musi mieć
wychowanie fizyczne, które też jest w szkole zawodowej.
Sali gimnastycznej nie było przez 12 lat i nie ma żadnego wpływu to, że nie ma
zapisu dot. sali gimnastycznej. W projekcie, który przygotowujemy będzie sala
gimnastyczna, ale nie takich rozmiarów jak była planowana. Będziemy starać się
pozyskać dodatkowe na to środki, ale dzisiaj przede wszystkim musimy myśleć o
warsztatach pod szkolnictwo zawodowe. Z programu na szkolnictwo zawodowe nie
można wybudować sali sportowe.
Pan Starosta odniósł się do słów, ze nie wiemy jak się przygotować i nie ma tego w
projekcie.
Wszystko mamy w planie. Trwają dyskusje i ustalenia w kontekście i warsztatów
zawodowych i sali sportowych.
Nasz sąsiedni Powiat Żagański wybudował za 7 mln zł. warsztaty, powiat sulęciński
za 14 mln, Nowa Sól przyjeżdża do Żar i nas uczy jak mamy wprowadzić CKZ, bo oni
już w 2012 roku wybudowali takie coś.
Za parę dni 2016 rok i chce drugi obiekt budować i chce prowadzić zajęcia, szkolenia
dla pracodawców, uczniów, a my się jego pytamy jak to się robi.
Jaki mamy teraz złożyć projekt? Dlatego też przygotowujemy projekt warsztatowy.
Najdroższe warsztaty są samochodowe. W zakresie warsztatów budowlanych Powiat
sobie poradzi, w wielozawodowych sobie poradzimy.
Prowadzimy rozmowy z przedsiębiorcami i z tego wszystkiego wybrniemy i te
pieniądze znajdziemy dla dobra mieszkańców powiatu.
Nie zapisanie czegoś, co jakby wirtualnie miałoby być zapisane. Było zapisane w
poprzedniej kadencji i co z tego wynikło.
Dlatego też Starosta oznajmi, aby się nie martwić, bo damy sobie radę.
Starosta podziękował Radzie za mocne wsparcie. Bierzemy na siebie bardzo wielka
odpowiedzialność za ten budżet i za to, co zrealizujemy. Nie jest to taka prosta
sprawa, ale będziemy tak pracować, aby jak najlepiej wszystkie środki wykorzystać,
aby mieszkańcom Powiatu Żarskiego żyło się lepiej i tak powinno być.
Wicestarosta Małgorzata Issel zaapelowała, że bardzo prosi, aby warzyć słowa,
ponieważ to nie jest tak, ze się do projektu nie przygotowujemy. Jesteśmy po wielu
spotkaniach i nie są to takie spotkanie, że jesteśmy i sobie pogadamy i się
rozchodzimy, tylko padają konkretne deklaracje. Jesteśmy również na spotkaniach
rad Pedagogicznych i dlatego bardzo prosi o wytonowanie i nie wywoływanie
niepotrzebnego strachu wśród mieszkańców, nauczycieli i uczniów, bo nie ma takiej
potrzeby. Robimy wszystko i deklarujemy warsztaty przy Zespole Szkół
Samochodowych będą. Jest tylko teraz dyskusja i jesteśmy tymi osobami, którzy
rozmawiają z ludźmi a nie stawiają ludzi pod ściana swoimi decyzjami. Dlatego też
rozmawiamy z zainteresowanymi, aby wypracować najbardziej dogodne rozwiązane.
Zastanawiamy się czy stworzyć Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
ponieważ już jesteśmy przekonani po rozmowie z Dyrektorem Departamentu, że na

to są jeszcze dodatkowe pieniądze. Jednocześnie sala gimnastyczna przy Zespole
Szkół Samochodowych będzie. Będziemy pozyskiwali na to pieniądze po to żeby
deklarowana od wielu lat obietnica sali się spełniła.
Samochodówka doczeka się sali i proszę ważyć słowa, ponieważ są to decyzje
istotne, ważne a nie chcemy eksperymentować na żywym organizmie i ludzi
niepokoić.
Pani Wicestarosta poinformowała, ze powołano Rade doradczą złożona z młodych
ludzi po to, aby Ci młodzi ludzie mieli głos w decyzjach, jakie kierunki zawodowe
będą w szkołach.
Radny Marek Cieślak zwrócił się do Starostów. Gdybyśmy mieli głosować nad tym, o
czym mówiono, to głosowałby obu racz. Natomiast głosujemy nad materiałem, który
otrzymali na piśmie i tutaj niewątpliwie dobrych, rozsądnych intencji nie widać,
dlatego gdyby zrobił takie założenie, ze zagłosował tak jak reszta koleżanek i
kolegów, wtedy, kiedy wszyscy podnoszą rękę, to wtedy tego wszystkie by nie
usłyszeli.
Dlatego cieszy się, że usłyszał takie zobowiązanie i podkreślił, że wcześniej nie mogli
podejmować takich decyzji, ponieważ sytuacja finansowa Powiatu była bardzo zła.
Trzeba było wyjść z tych zadłużeń. To była zasługa wszystkich pracowników,
Zarządu Powiatu i Rady Powiatu, że zgodzili się na zastój plac, na wprowadzenie
programu oszczędnościowy i to wszystko przyniosło oczekiwane efekty. Teraz
możemy nie tylko inwestować tych pieniędzy, które w jakiś sposób się w budżecie
pojawiają, co roku w postaci dochodu, który też decyzją ówczesnej Rady,
ówczesnego Zarządu przyniosły, ale także mamy otwarte możliwości zaciągania
koniecznych zobowiązań. Nie chodzi tu o pożyczanie pieniędzy na jakieś rzeczy
szczególnie na wydatki bieżące, ale na zadania majątkowe tak ważne jak kształcenie
zawodowe. Jego zdaniem możemy i powinniśmy.
Pan Cieślak oznajmił, że on waży sobie słowa i nigdy nie powiedział nic, co by
Starostów mogło obrazić ani w jakiś sposób depresjonować ich pracę, natomiast
dziękuje za te deklaracje i przyjmuje je i wierzy, że będą dotrzymane.
Starosta Janusz Dudojć stwierdził, że jest to dyskusja merytoryczna. Sale
gimnastyczne takie, jakie mieliśmy przygotowane w projekcie mnóstwo jest w
powiecie. Hala sportowo-widowiskowa, jaka jest potrzebna Żarom, to jest na 1000
osób. Jest w Żarach dużo imprez powiatowych, międzynarodowych i jeszcze innych,
które zasługują na to, aby w takiej wielkiej hali to przeprowadzać.
Taka wielka hala wielka jest w Lubsku, natomiast w Żarach powinna być większa.
Zdaniem Starosty celowe jest, aby w porozumieniu z władzami miasta taka hala była
w Żarach.
Na dzień dzisiejszy z takimi rozmowami musimy poczekać, ponieważ szykują się
zmiany w oświacie, bo może być tak, że 4 gimnazja w Żarach będą puste.
Małych sal niewymiarowych bez dostępu publiczności może być za dużo. Potrzebna
jest hala widowiskowo-sportowa. Na razie deklaracje są. W projekcie nikt nie
wyrzuca tej sali, nie mniej jednak nie mylmy szkolnictwa zawodowego, gdzie mamy
opóźnienia z sali gimnastycznymi.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 21 radnych.
W głosowaniu brało udział 21 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 19 głosów,
„przeciw” – 1 głos,
- „wstrzymujących się” – 1 głos
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 10.

Ad. 9
Przystąpienie do realizacji pkt 9 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie na rok 2016
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 21 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 21 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 11.
Ad. 10
Przystąpienie do realizacji pkt 10 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
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 21 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 21 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 12.
Ad. 11
Przystąpienie do realizacji pkt 11 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
powołania Komisji Doraźnej Rady do opracowania Statutu Powiatu Żarskiego.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały?
Przewodnicząca Rady Pani Helena Sagasz poinformowała, że w związku z tym, iż na
ostatniej sesji podejmowaliśmy uchwałę w sprawie powołania Komisji Doraźnej Rady
do opracowania Statutu Powiatu Żarskiego, nikt z nas nie zauważył, że konieczne
jest wybranie Przewodniczącego Komisji Doraźnej i członków.
Rada wybrała tylko członków a nie wybrała Przewodniczącego Komisji.
W związku z tym należy podjąć nową uchwałę, gdyż tamta uchwała nie jest ważna.
Pani Sagasz zaproponowała na Przewodniczącą Komisji Panią Annę Ślawską.
Pani Anna wyraziła zgodę.

Przewodnicząca Rady zwróciła się do pozostałych członków Komisji wybranych na
poprzedniej sesji, tj. Pana radnego Romana Pogorzelca, pana Dariusza Dybę i
siebie, czy potwierdzają zgodę na udział w Komisji.
Wszyscy radni wyrazili zgodę.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 21 radnych.
W głosowaniu brało udział 21 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 21 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 13.
Ad. 12
Przystąpienie do realizacji pkt 12 porządku obrad, tj. podjęcia 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 21 radnych.
W głosowaniu brało udział 21 radnych:
„za podjęciem uchwały” –21 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 14.
Ad. 13
Przystąpienie do realizacji pkt 13 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
zmiany uchwały Nr XXXIII/225/2013 z dnia 13 sierpnia 2013r. dot. przyjęcia Strategii
Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Żarskiego na lata 2013-2020.
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 21 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 21 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 15.
Ad. 14
Przystąpienie do realizacji pkt 14 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały zmieniającej
uchwałę nr XII/63/2015 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 1 grudnia 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 21 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 21 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 16.
Ad. 15
Przystąpiono do realizacji pkt 15 porządku obrad, tj. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Tomasz Czajkowski zgłosił po raz kolejny problem drogi wojewódzkiej nr 350
między Lipną a Gozdnicą. Notorycznie się pojawia się tam problem o wjazd na
kostkę. Jest tam wyjazd z bocznej drogi i te pojazdy, które tamtędy się
przemieszczają mają pod kołami bardzo dużo gliny i notorycznie jest tam problem, że
przenoszą część tej gliny na tę jezdnię. Jego zdaniem zbyt mało uwagi Zarząd Dróg
Wojewódzkich zwraca na ten odcinek. Trzeba tam częściej czyścić tę drogę. Dobrze,
że nie ma mrozu, bo jak zamarznie ta glina zmieszana z piaskiem, nie ma możliwości
jej usunięcia. Prosi o zwrócenie się do Zarządu Dróg Wojewódzkich, aby to, co jakiś
czas ten osad naniesiony na jezdnię był usuwany a ponadto zobowiązanie
szczególnie jednego Przedsiębiorcy, który tam najczęściej jeździ do zwracania uwagi
na zabrudzanie jezdni.
Radny Kazimierz Drozd odniósł się do interpelacji, którą złożył na XII sesji w sprawie
udostępnienia materiałów dot. wysypiska odpadów hutniczych, które przywożą z
Niemiec do Tuplic.
Otrzymał ustnie odpowiedź, że nie jest stroną i nie zostaną mu udostępnione
materiały w sprawie. W związku z tym złożył wniosek o udostępnienie informacji
publicznej na temat działalności Firmy Euro-Tor w Tuplicach. Radny stwierdził, iż jest
zaskoczony tym, że tworzą się różne „KOD-y” i walczą o demokrację, to znakiem
tego takie mamy prawo, że radny nie może się domagać tego, że on służy
mieszkańcom i temu, co się dzieje, że nie może wziąć papierów i wniknąć w ten
temat i dalej tę sprawę wałkować we wszystkich instytucjach, bo Obywatelowi
zabiera się w ogóle głos.
Jeżeli radnego wybrano to on liczył, że można o to się domagać.
Pan Kazimierz Drozd złożył interpelacje dot. utwardzenia drogi miejskiej –
ul. Jakubicy w Żarach.
Radca Prawny Pani Daria Grzelak-Szantar potwierdziła, że 1 grudnia 2015 r. radny
Pan Kazimierz Drozd złożył interpelację w sprawie udostępnienie dokumentacji z
postępowania administracyjnego. Został Pan radny pouczony ustnie przez Panią
Sekretarz, że w myśl art. 73 KPA, nie jest Pan strona postępowania, w związku z tym
nie mogą być radnego udostępnione dokumentacje.
Wobec powyższego radny złożył wniosek o udostępnienie informacji publicznej i na
ten wniosek otrzyma Pan odpowiedź na ten wniosek w ustawowym terminie.

Pani Radca zwróciła uwagę radnemu, ze ten wniosek zawiera informacje czy
żądanie o informację publiczną przetworzoną, co oznacza, że będzie Pan musiał
wykazać interes prawny do uzyskania takiej informacji.
Radny Kazimierz Drozd stwierdził, że to właśnie jest prawo, które jest bezprawiem.
Ad. 16
Przystąpiono do realizacji pkt 16 porządku obrad, tj. Wolne wnioski, sprawy różne.
Brak.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu zamknęła
posiedzenie XIII sesji Rady Powiatu Żarskiego o godz. 1145.

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

