PROTOKÓŁ NR XIV/2016
z sesji Rady Powiatu Żarskiego odbytej w Żarach
w dniu 1 luty 2016 r.
Otwarcia posiedzenia dokonała o godzinie 1000 Przewodnicząca Rady Powiatu
Helena Sagasz witając wszystkich radnych, Starostę, Wicestarostę, Sekretarza,
Skarbnika Powiatu oraz wszystkich zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności (zał. nr 1) Przewodniczący Rady stwierdził, że na sali
obecnych jest 20 radnych (nieobecny radny Artur Rygiel), 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 XIII 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. Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie rozwoju pieczy
zastępczej – 10-lecie pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o
charakterze pogotowia rodzinnego.
5. Sprawozdanie Starosty Żarskiego z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w
Powiecie Żarskim w 2015 r.
6. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na rok 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego na rok 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Żagańskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób
niepełnosprawnych poprzez prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o
Niepełnosprawności w 2016 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego
na 2015 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Żarskiego na lata 2016-2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Samochodowych im.
Komisji Edukacji Narodowej w Żarach i utworzenia zespołu pod nazwą Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w
Żarach.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski, sprawy różne.
Ad. 1
Przystąpiono do realizacji pkt 1 porządku obrad tj przyjęcia protokołu XIII sesji Rady
Powiatu Żarskiego.
Wiceprzewodniczący Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
protokołu?
Brak uwag.
Przystąpiono do głosowania.
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W głosowaniu brało udział 20 radnych:
„za przyjęciem” - 20 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 0 głosów
Protokół z XIII sesji Rady Powiatu został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2
Przystąpiono do realizacji pkt 2 porządku obrad tj. sprawozdania Starosty Powiatu
z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między
sesjami – wg zał. nr 2 do protokołu.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Radni otrzymali sprawozdanie z prac Zarządu
i w związku z tym, czy ktoś ma uwagi bądź pytania do sprawozdania?
Radny Kazimierz Drozd zwrócił się z pytaniem dot.:
1. pkt 8 - ogłoszenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na zakup energii elektrycznej dla obiektów należących do Powiatowi Żarskiemu w
okresie od 01.04.2016 roku do dnia 31.03.2017 roku.
2. pkt 16 - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania
publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej
w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
3. Ważne spotkania w okresie międzysesyjnym: Styczeń:
- 14.01.2016 - konsultacje społeczne nt projektu Programu Rozwoju Transportu
Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze,
- 19.01.2016 - spotkanie w Gorzowie dotyczące uchodźców i zabezpieczenia
przygranicznego,
- 22.01.2016 - podpisanie aktu notarialnego dot. przejęcia w drodze darowizny od
UM Żary działki przy ul. Grunwaldzkiej ( chodnik przy drodze powiatowej).
Starosta Janusz Dudojć odniósł się do zapytań Pana radnego Drozda, tj.
pkt 8 - dot. zamówienia energii. Procedury są takie, że kończy się umowa na
dostawę energii i należy przeprowadzić ponownie procedurę przetargową.
pkt 16 konkurs na hospicjum – Stowarzyszenie Brata Alberta prowadzi Hospicjum w
Żarach.
Wicestarosta Małgorzata Issel odniosła się do zapytania dot. 14.01. 2016 dot.
transportu. 14 stycznia br w Urzędzie Marszałkowskim odbyły się konsultacje nad
programem rozwoju transportu województwa lubuskiego. W związku z tym, że te
najbardziej istotne dla nas rzeczy dotyczą dróg krajowych i korzystając z okazji, że
na tym spotkaniu, na tych konsultacjach był Pan dyrektor GDDKiA Hamerla,
zaakcentowała najważniejsze dla nas kwestie dot. modernizacji dróg krajowych.
Powiedziała przed wszystkim o modernizacji drogi krajowej nr 18 od granicy państwa
w Olszynie do węzła Golnice. Chodzi o drogę A 18. Zapytała się również o
obwodnicy Żar, czyli poprawie bezpieczeństwa na kryzowaniu drogi krajowej z
wojewódzką, czyli Grabik-Lubsko. Jest to wpisane do programu Likwidacji Miejsc
Niebezpiecznych, czyli jest to już w programie GDDKIA. Zwróciła się także z
pytaniem dot. przebudowy jedno pasowego ronda przy zbiegu ulicy Serbskiej,
Moniuszki i Katowickiej. To rondo to jest dojazd do Kronopolu i chodzi o to, żeby
poszerzyć to rondo. Zwróciła się tak zez wnioskiem o utrzymania możliwości dostępu
po przebudowie z drogi krajowej A 18 na drogę powiatową, żeby był dostęp do
Olszyny.
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W ślad za jej wystąpieniem otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego pismo, które
zostało skierowane do Pana Wicepremiera Andrzeja Adamczyka – Ministra
Infrastruktury Budownictwa w Warszawie. Otrzymała informację, że Urząd
Marszałkowski wystosował pismo do Pana Wicepremiera, w którym pokazuje ważne
dla województwa lubuskiego, jako tego regionu położonego w najbliższym
sąsiedztwie Republiki Federalnej Niemiec, żeby pokazać właściwe dla naszego
województwa.
Jest w nim mowa o moście w Krośnie, budowie mostu w Kostrzynie i to, co nas
interesuje to absolutna konieczność dokończenia budowy autostrady A 18, budowa
południowej nitki 18. Bez tej inwestycji droga ta spadnie do rangi drogi krajowej, a co
za tym idzie utraci możliwość pełnienia istotnej roli w świecie autostrad i dróg
ekspresowych komunikujących Polskę z obszarem w tym przypadku Niemiec,
szczególnie polaczenie z Berlinem.
Pani Wicestarosta poinformowała, że jednocześnie wysłano pismo do GDDKiA
mówiące o tych sprawach, czyli A 18, o konieczności umieszczenia tych rzeczy, czyli
to, co dla nas istotne. Podparliśmy się pismem Województwa Lubuskiego z dnia 20 i
takie pismo do dyrektora oddziału GDDKiA zostało wystosowane w dniu 27 stycznia.
W czwartek byli ze Starosta u Pani Marszałek i m.in. rozmawiali o A 18 i otrzymali
deklaracje, że oczywiście w tej sprawie jeszcze Urząd Marszałkowski będzie
monitował.
To jest tyle, co na dzisiaj w sprawie ważnych dla nas dróg zrobili.
Sprawę A 18 i zjazdu na Olszynę mieliśmy już i w poprzednich latach i były uchwały
intencyjne, kierowaliśmy różne pisma i w dalszym ciągu ten temat monitorujemy.
Starosta Janusz Dudojć w odniesieniu do pkt z dnia 19.01.2016 – Spotkanie w
Gorzowie dot. uchodźców i zabezpieczenia przygranicznego, spotkanie z nowym
Wojewodą. W niedługim czasie powstanie mapa bezpieczeństwa woje województwa
lubuskiego i powiat żarski musi się na tej mapie znaleźć. Jest to temat medialny –
uchodźcy i w następnym pkt porządku obrad obszernie ten temat wyjaśni.
W odniesieniu do daty 22.01.2016 r. dot. chodnika przy ul. Grunwaldzkiej. Chodnik
był terenem miejskim w pasie drogi powiatowej i miasto przekazało nam ten teren
nieodpłatnie.
Wiele jest nieruchomości, które mają niewyjaśnione statusy własności i to się powoli
porządkuje. Tak jak na przykład wiadukt na ul. Moniuszki, gdzie są 2 działki PKP,
jedna Skarbu Państwa i jak przychodzi do inwestycji mamy kłopoty, żeby się
podpisać, że jesteśmy właścicielem tej działki.
Radny Tomasz Czajkowski zwrócił się z zapytaniem dot. transportu. Czy było w
Urzędzie Marszałkowskim mówione na temat dokończenia obwodnicy Lubska?
Wicestarosta Małgorzata Issel wyjaśniła, ze jest to w zamierzeniach GDDKiA jako
zadanie drugiej kolejności i jest ona na liście.
Pani Wicestarosta uzupełniła, że ta nasza 18 będzie realizowana w formule
Drogowej Spółki Specjalnego Przeznaczenia. W sprawie tej Spółki też przekazaliśmy
pytanie do GDDKiA, jaka jest jej przyszłość?
Starosta dodał, że ta inwestycja będzie realizowana, ale teraz jest jeszcze
rozważana kwestia ekologów.
Ad. 3
Przystąpiono do realizacji pkt 3 porządku obrad tj. informacji Przewodniczących
Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy Komisji w okresie między sesjami.
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Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Pan Marek Femlak
poinformował, że Komisja w okresie międzysesyjnym obradowała jeden raz.
Było to wspólne posiedzenie obu Komisji zdrowia powiatu żarskiego i powiatu
żagańskiego, gdzie omawiano sytuację związaną z planami na przyszłość w służbie
zdrowia.
W pracach Komisji uczestniczył również Starosta Żarski, Starosta Żagański,
Przewodnicząca Rady Powiatu Żarskiego oraz żagańskiego
Było to twórcze spotkanie dające szansę na przyszłość, że będzie konstruktywna
współpraca. Oddziały szpitalne nie będą się powielały, aby dla mieszkańców obu
powiatów było bezpieczniej.
Komisja zdrowia i opieki społecznej ustaliła plan pracy na rok 2016.
Przewodniczący Edukacji i Unii Europejskiej Pan Tadeusz Płóciennik poinformował,
że Komisja odbyła jedno spotkanie. Było to spotkanie otwarte a tematem wiodącym
była sprawa rozwiązania Zespołu szkól Samochodowych im. Komisji Edukacji
Narodowej i utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
Komisja po wielokrotnych spotkaniach, analizach pozytywnie zaopiniowała ta
sprawę.
Było to spotkanie otwarte. Byli zaproszeni radni, dyrektor szkoły o można było na ten
tamta podyskutować.
Drugim tematem było zatwierdzenie planu pracy Komisji na rok 2016.
Kolejnym ważnym tematem to były obiekty sportowe, jakie mamy w planach na rok
obecny. W dalszym ciągu musimy czekać na dokończenie projektu warsztatów i
połączenia tego projektu z budową Sali czy hali sportowej przy samochodówce.
Komisja poruszyła też temat opłat, jakie należy pobierać za obiekty, za naszą halę
sportową przy Prusie. Komisja doszła do porozumienia ze Stowarzyszeniami. Chodzi
tutaj głównie o Stowarzyszenie Mundial i Akademię Piłki Nożnej.
Wybrano taki wariant, że teraz powinno być dobrze. Dopracowano taką opcje, że
przed wszystkim wynajmujemy dla Klubów, dla Stowarzyszeń, natomiast, jeżeli
chodzi o komercyjne wynajmy, ta cena trochę wzrosła, tak, że powinna przeszkadzać
w organizowaniu imprez a pogodzić strony Stowarzyszenia i organizatorów imprez
komercyjnych.
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej Pan Tomasz
Czajkowski poinformował, że Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła jedno
spotkanie. Dotyczyło ono wypracowania planu pracy Komisji na rok 2016. Po tych
założeniach, po miesięcznych przemyśleniach, debatach ujęto tam wiele punktów
dot. zarówno dróg jak i ochrony środowiska, jak też i tematów dot. rolnictwa i około
rolnictwa, bo tym też Komisja się zajmuje, mimo, że w nazwie nie ma śladu dot. tego
zakresu.
Znaczną część Komisji zajął punkt dot. bieżącego utrzymania dróg powiatowych.
Obecny był kierownik pan Adrian Lewandowski, który udzielił informacji dot.
przebiegu zimy ile to kosztowało Powiat. Obecnie akcja zima jest w tzw. pogotowiu,
co pozwoli na oszczędności, aby te drogi po okresie zimowym naprawić, bo już widać
ślady zimy. Jest bardzo wiele uszkodzeń na jezdniach i na chodnikach
Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Pan Edward Bojko poinformował, że
Komisja w okresie międzysesyjnym obradowała jeden raz, 26 stycznia.
Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał na obecną sesję oraz zajmowano się
przyjęciem planu pracy Komisji na 2016 rok.
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Przewodniczący Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich Pan Edward
Łyba poinformował, że Komisja spotkała się w okresie między sesyjnym jeden raz.
Na spotkaniu tym dokonano podsumowania roku ubiegłego oraz zaopiniowano
projekty uchwał na dzisiejszą sesję.
Ponadto zatwierdzono plan pracy Komisji na rok 2016.
Ad. 4
Przystąpiono do realizacji pkt 4 porządku obrad tj. zadania Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w zakresie rozwoju pieczy zastępczej – 10-lecie pełnienie funkcji
rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego – zał. nr 3.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Justyna Przedaszek
przedstawiła prezentacje na temat rodzicielstwa zastępczego w związku z
obchodami 10-lecia pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze
pogotowia rodzinnego przez Państwo – zał. nr 3.
Radny pan Edward Łyba zwrócił się z pytaniem, jak będzie realizowany projekt
500+? Czy trafi to do rodziny, które się zajmują dziećmi, czy do rodziny biologicznej?
Pan Przedaszek poinformowała, że zapoznała się z projektem i rodziny zastępcze
będą otrzymywały ten zasiłek 500+, ale kryteria jeszcze nie ma.
Ad. 5
Przystąpiono do realizacji pkt 5 porządku obrad, tj. sprawozdania Starosty Żarskiego
z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Żarskim w 2015 r. – zał. nr
4.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Radni otrzymali ww sprawozdanie w postaci
załącznika do programu sesji i w związku z tym, czy ktoś ma uwagi bądź pytania do
informacji?
Starosta Janusz Dudojć dodał do tego sprawozdania. Jest to temat znany,
bulwersujący i dużo niejasności ze sobą niosący, czyli uchodźcy, którzy się znajdują
tuż za naszą granicą, a nam przyszło przy tej granicy żyć i musimy się do tego
przygotować. Wojewoda również w tym kierunku pracuje. Powstaje w województwie
mapa bezpieczeństwa, ale my nie możemy czekać na Gorzów, na Zieloną Górę.
Sami działamy i już wychodzi nawet to, co sami z siebie, z naszej inicjatywy
powstaje. Dbamy o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, bo zakup 6 samochodów
terenowych to już była dobra decyzja. Nie żałowaliśmy środków i 6 aut w terenie
jeździ.
Powiat Żarski może się czuć bardziej bezpiecznie w lesie, przy rzece, przy granicznej
rzece.
Powiat Żarski graniczy z Saksonią i Brandenburgią i musi walczyć o to, żeby
zamykać posterunki policyjne później, aby działały 24 godziny na dobę. Musimy
walczyć, aby zwiększać etaty w tych posterunkach i aby wakaty, jakie obecnie są w
Trzebielu, Przewozie, Łęknicy, Brodach były uzupełniane. Musimy walczyć, aby
Posterunki były dobrze wyposażone.
Z inicjatywy Komendanta Komendy Powiatowej Policji, Zarząd zaproponował
dofinansowanie do zakupu samochodów z przegrodami dla zatrzymanych (tzw.
klatki) i dzisiaj jest to w projekcie dzisiejszej zmiany uchwały budżetowej.
Takie samochody są potrzebne i były by to zakupione 2 auta. Jedno większe
kosztuje 90 tys. zł. a mniejsze 52 tys. zł. zostałoby w komendzie żarskiej. Są to
bardziej bezpieczne samochody dla samych nawet policjantów, bo przestępcy, czy
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też uchodźcy przewożeni byliby w tych klatkach i całkowicie odizolowani od
policjantów.
Koszt Powiatu w zakupie tych samochodowe to kwota 60 tys. zł. i Starosta poprosił
radnych o pozytywne rozpatrzenie tej sprawy.
Coraz więcej uchodźców zlokalizowanych jest przy naszej granicy i przechodzą sobie
na polska stronę i robią zakupy, bo u nas jest taniej. Niejednokrotnie te osoby już
stwarzają problemy w tych miejscowościach, gdzie miasto z Niemcami dzieli tylko
most.
Radny Kazimierz Drozd stwierdził, że dużo mówiono tutaj o bezpieczeństwie, wobec
tego, jaka jest przeszkoda w tym, aby był prawo skręt z Al. Jana Pawła II
w ul. Poznańską.
Pan Drozd zwrócił się także z pytaniem, bo była mowa o samochodach, ale czy jest
zapewnione miejsce lokalizacji, aby zamieszkiwali tam cudzoziemcy. Czy są na to
przygotowane pomieszczenia.
Starosta Janusz Dudojc w odniesieniu do pytania II, stwierdził, że nie przewidujemy,
aby na terenie powiatu żarskiego mieli jakieś zamieszkiwanie i lepiej dla nas jak nie
ma.
Krosno Odrzańskie ma WOP, ma swoja siedzibę i tam jest szefostwo i tam jest baza
przerzutowa. Nie jest w naszym interesie, żebyśmy wychodzili przed szereg i
budowali jakieś baraki czy szukali pomieszczeń. My po prostu musimy zabezpieczyć
codzienne takie życie i nawet, gdy biednej osobie się stanie krzywda to już jest
zadumo.
Musimy uważać i wyciągać wnioski, co się dzieje w Niemczech i gdzieś indziej i
wcale w naszym interesie jest żeby zajmować się uchodźcami.
W odniesieniu do pierwszego pytania, to w pojęciu ogólnym bezpieczeństwa działa
Komisja i takie drobne sprawy, ale nie mniej ważne, typu czy lepiej by było rozwiązać
bajpasem, obwodnicą czy skrętem w lewo czy w prawo, to na Komisji merytorycznej
powinno się zgłaszać takie wnioski i sprawdzać też czy to jest w gestii powiatu czy
miasta.
Pan Starosta przypomniał, ze dzisiaj odnosił się do Sprawozdania z Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku, które ogółem zajmują się bezpieczeństwem i
Porządkiem, natomiast ta kwestia powinna być rozważana na Komisji Ochrony
Środowiska i Infrastruktury Drogowej.
Ad. 6
Przystąpiono do realizacji pkt 6 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na rok 2016.
Posiedzenie opuścił radny Tomasz Czajkowski – godz. 1110. Stan radnych 19.
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 20 radnych.
W głosowaniu brało udział 19 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 19 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głos
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Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 5.
Ad. 7
Przystąpiono do realizacji pkt 7 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Żarskiego na rok 2016.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały?
Brak.
W posiedzeniu sesji brało udział 20 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.
Na salę obrad powrócił radny Tomasz Czajkowski – godz. 1115. Stan radnych
20.
Ad. 8
Przystąpiono do realizacji pkt 8 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żagańskiemu na realizację zadania w
zakresie wspierania osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie Powiatowego
Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2016 roku.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały?
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 20 radnych.
W głosowaniu brało udział 20 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 20 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 7.
Ad. 9
Przystąpiono do realizacji pkt 9 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2016 r.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały?
Errata – zał. nr 8.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 20 radnych.
W głosowaniu brało udział 20 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 20 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
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- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 9.
Ad. 10
Przystąpiono do realizacji pkt 9 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2016-2025.
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 20 radnych.
W głosowaniu brało udział 20 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 20 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 10.
Ad. 11
Przystąpiono do realizacji pkt 9 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
rozwiązania Zespołu Szkół Samochodowych im. Komisji Edukacji Narodowej w
Żarach i utworzenia zespołu pod nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Radni otrzymali erratę do projektu uchwały –
zał. nr 11.
W statucie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji
Narodowej w Żarach stanowiącego załącznik do wyżej wymienionej uchwały w § 5
pkt 6 winno być Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały?
Radny Kazimierz Drozd odniósł się do § 1 jest napisane, jakie były kierunki
kształcenia, w § 2 jest zapisane, jakie będą kierunki. Będzie technikum, zasadnicza
szkoła zawodowa, szkoła policealna, liceum ogólnokształcące dla dorosłych, centrum
kształcenia praktycznego, ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego.
Pan Drozd stwierdził, że będzie powołany Zespół Młodzieżowy doradców i Zespół
złożony z pracodawców i dyrektorów szkół. Jego zdaniem młodzi nie za bardzo
wiedzą o kierunkach i nie myślą o nich, ale proponuje, aby brane było to pod uwagę,
żeby była tam, tak jak przedtem, tj. kierowca pojazdów, mechanik, ślusarze,
hydraulik, pielęgniarka. O tym się mówi i uważa, że również powinna być
pielęgniarka na poziomie średniego wykształcenia, bo jeżeli starsze pielęgniarki
odejdą, to kto będzie przy pacjentach.
Pan Drozd uważa, ze również powinny być takie kierunki pod uwagę, bo na rynku
pracy ani nie widać hydraulika, ani ślusarza. Widać tylko ogólnokształcące,
informatyczne, a kto będzie na to wszystko robił. Potrzebne są kształcenia w
zawodach i proponuje, aby brać to pod uwagę, bo rzeczywiście zostaniemy
ogołoceni i nie wiadomo, kto będzie robił.
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Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Pan Bartłomiej Kubiak poinformował, że w § 1
jest zapisane, co było, natomiast w § 2 napisane jest, co będzie. Zmiana ustawy o
systemie oświaty nie dopuszcza do tego, aby w jego skład wchodziło Liceum
profilowane. Takich szkół już nie ma w systemie oświaty, dlatego ona znika z tego
punktu. Liceum ogólnokształcące dla młodzieży nie będzie, ponieważ CKZ nie może
prowadzić liceum ogólnokształcącego dla młodzieży. Reszta szkół zostaje w takim
kształcie, jakim jest. Dodatkowo w nowym CKZ będzie Ośrodek Kształcenia i
Doskonalenia Zawodowego, Centrum Kształcenia Praktycznego. Są to nowości,
które będą. Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia zawodowego będzie dla dorosłych,
a technika będą dla młodzieży.
Pan Naczelnik odniósł się do zawodów, jakie zdaniem radnego Pana Drozda
p[powinny być w tym Centrum
Wyjaśnił, że niektórych zawodów nie da się utworzyć na poziomie szkoły zawodowej
i na poziomie technikum, w związku z tym, że szkoła pielęgniarska może być tylko i
wyłącznie na poziomie szkoły policealnej i nie może na poziomie technikum.
Natomiast zawody tj. hydraulik, ślusarz nie są zawodami, które można zrobić na
poziomie zasadniczej szkoły zawodowej. One po prostu zniknęły z tego rankingu
zawodów.
Radny Edward Łyba zwrócił się z pytaniem dot. Rozdziału III – zadania dyrektora
CKZiU w § 19 pkt 8 jest napisane: do zadań dyrektora szkoły należy w szczególności
porozumienie z organem prowadzącym oraz Powiatowym i Wojewódzkim Urzędem
Pracy wprowadzenie nowych kierunków kształcenia zawodowego.
Na Komisji, gdzie uczestniczył Naczelnik Wydziału mówił, że dyrektor wprowadzając
nowy zawód nie będzie się musiał porozumiewać ani z jednym ani drugim urzędem.
To tak jakby ten punkt przeczył tym słowom.
Pan Kubiak wyjaśnił, że to nie będzie na takiej zasadzie, ze dyrektor będzie się
zwracał o utworzenie nowego kierunku, tylko po uzgodnieniu z Wojewódzkim
Urzędem pracy będzie sprawdzał tzw barometr zawodu, czyli które są deficytowe,
które są zwyżkowe, aby nie tworzyć zawodów, które są niepotrzebne. Nie będzie to
na zasadzie składania do Urzędów Pracy pism o wyrażeniu zgody na utworzenie.
Radny Pan Drozd stwierdził, ze z tego wynika, że hydraulik jest niepotrzebny, ślusarz
jest nie potrzebny i inne zwody też są nie potrzebne.
|Pan Kubiak wyjaśnił, ze wszystkie te zawody są potrzebne, ale co będzie potrzebne
o tym będzie stanowił rynek pracy i jak będzie potrzeba, to będziemy otwierać.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 20 radnych.
W głosowaniu brało udział 20 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 20 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 12.
Ad. 12
Przystąpiono do realizacji pkt 12 porządku obrad, tj. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Kazimierz Drozd złożył interpelację dot. przywrócenia prawo skrętu z Al. Jana
Pawła II w ul. Poznańską.

9

Radny Józef Radzion złożył interpelację dot. poprawienia bezpieczeństwa na drodze
wojewódzkiej nr 287 z Lubska do Górzyna oraz w sprawie ogrodzenia posesji byłego
szpitala w Lubsku – zał. nr 13.
Przewodnicząca Rady Helena Sagasz złożyła interpelacje dot. wybudowania zatoki
autobusowej z wiatą po prawej stronie ulicy Żabikowskiej – wyjazd w kierunku
Lubska – zał. nr 14
Ad. 13
Przystąpiono do realizacji pkt 13 porządku obrad, tj. Wolne wnioski, sprawy różne.
Brak.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu zamknęła
posiedzenie XIV sesji Rady Powiatu Żarskiego o godz. 1137.

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