PROTOKÓŁ NR XV/2016
z sesji Rady Powiatu Żarskiego odbytej w Żarach
w dniu 29 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) Przewodnicząca Rady stwierdziła, 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 XIV 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 w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Stałych
Rady Powiatu Żarskiego na rok 2016.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego
na 2016 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Żarskiego na lata 2016-2025
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski, sprawy różne.
Przewodnicząca Rady Helena Sagasz zwróciła się z zapytaniem, czy są propozycje
do zmiany porządku obrad.
Starosta zawnioskował o wprowadzenie 3 projektów uchwał pod obrady, tj.:
1. projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkół wchodzących w skład Zespołu
Szkół Samochodowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach. Te szkoły są
wpisane w rejestrze szkoły samochodowej, ale ich już dawno nie ma. Po zmianie
organizacyjnej szkolnictwa, czyli przejścia 4-letniego liceum w 3-letnie i innych
jeszcze zmianach związanych na wygaszaniu niektórych kierunków, zostały nam
pozostałości, które już dawno nie istnieją a są i dlatego należy je zlikwidować. Są
to:
- Liceum Profilowane nr II,
- Liceum Ogólnokształcące nr III
- Technikum Uzupełniające po Zasadniczej Szkole Zawodowej,
- Technikum Uzupełniające dla Dorosłych
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla pracujących,
2. projekt 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. Ten projekt
uchwały wynika z pierwszego wniosku, czyli uporządkowania szkół. Urząd
Wojewódzki zauważył, że te szkoły, te licea mieliśmy, mimo tego iż nie
funkcjonowały one praktycznie i ten projekt uchwały wynika z 1 projektu uchwały.
Rada w związku z tym musi wprowadzić nowy projekt uchwały w sprawie
rozwiązania Zespołu Szkół Samochodowych i utworzenia Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego, ale dopiero po podjęciu przez Radę Powiatu

1

uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół
Samochodowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach.
W skład Centrum będą wchodzić następujące szkoły:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Technikum Nr 2,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2,
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
Szkoła Policealna nr 1,
Centrum Kształcenia Praktycznego,
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

3. projekt 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.
Starosta wyjaśnił, że wielokrotnie informował o tym, że te pieniądze, które
przekazujemy Stowarzyszeniom, różnym organizacjom pozarządowym poprzez
konkurs musza odbyć się zgodnie z przepisami prawa. Te Stowarzyszenia i
organizacje pozarządowe już w grudniu mówią, że taki konkurs to tylko
formalność, że nie potrzeba żadnych konkursów, bo te pieniądze praktycznie
mają. Niestety nie jest to tak jak mówią i właśnie tak się stało, że istnieje
ustawowa konieczność podejmowania takich uchwał i ogłaszania takich
konkursów, bo Urząd Wojewódzki pierwszy raz zwrócił nam uwagę, że taka
uchwała musi być aktem prawa miejscowego i powinna być wpisana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego. Do tej pory Powiat tak nie czynił i
wszystko było dobrze, niestety teraz musimy to tak przygotować i tak uchwalić i
tak uzupełnić, żeby nie trzeba było zabierać tych środków, które już przekazaliśmy
Stowarzyszeniom i podmiotom i żeby nie trzeba było przeprowadzać nowych
konkursów.
Tak sobie życzy Urząd Wojewódzki i dlatego dzisiaj potrzebna jest Rady zgoda
poprzez podjęcie tej nowej uchwały.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w związku z tym, iż Starosta zawnioskował o
wprowadzenie 3 projektów uchwał pod obrady Rady, przystępuje się do głosowania
nad wprowadzeniem ich do porządku obrad.
Głosowanie 1 projektu uchwały:
W posiedzeniu sesji brało udział 21 radnych.
W głosowaniu brało udział 21 radnych:
„za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zamiaru
likwidacji Szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych im. Komisji
Edukacji Narodowej w Żarach – 21 głosów
- „przeciw" – 0 głosów
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad.
Glosowanie 2 projektu uchwały:
W posiedzeniu sesji brało udział 21 radnych.
W głosowaniu brało udział 21 radnych:
„za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozwiązania
Zespołu Szkół Samochodowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach i
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utworzenia zespołu pod nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach – 0 głosów
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” –0 głosów.
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad.
Projekt 3 uchwały:
„za wprowadzeniem do porządku obrad projektu 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 – 21 głosów
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się" – 0 głosów.
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad.
W związku z przyjęciem projektów uchwał do porządku obrad Przewodnicząca Rady
zaproponowała o umieszczenie ich odpowiednio w pkt 7 jako zał. nr 5, w pkt 8 jako
zał. nr 6, w pkt 9 jako zał. nr 7 - pozostałe punkty ulegają przesunięciu.
Przystąpiono do głosowania zmiany porządku obrad.
W posiedzeniu sesji brało udział 21 radnych.
W głosowaniu brało udział 21 radnych:
- „za przyjęciem” – 21 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.
Program posiedzenia został przyjęty.
Ad. 1
Przystąpiono do realizacji pkt 1 porządku obrad tj przyjęcia protokołu XIV 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 brało udział 21 radnych.
W głosowaniu brało udział 21 radnych:
„za przyjęciem” - 21 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 0 głosów
Protokół z XIV 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?
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Radny Kazimierz Drozd zwrócił się z prośbą o przybliżenie następujących tematów:
tj:
1) 12.02.2016 pkt 1 - wyrażenia zgody na poddzierżawę osobom trzecim powierzchni
gruntu 84,00 m2 położonej na działce oznaczonej nr 1178/4, położonej w obrębie
Jeziory Wysokie, gmina Brody.
2) 12.02.2016 pkt 8 - w posiedzeniu Zarządu uczestniczyli również Prezes „Szpitala
na Wyspie”, Lekarz naczelny szpitala oraz Rada nadzorcza.
Interesuje go niedokończona budowa budynku po prawej stronie jak wchodzi siew
na teren szpitala. Czy to będzie to rozebrane, czy będzie tam coś zrobione, bo
szkoda żeby wyrzucać pieniądze, budować a potem rozwalać.
3) pkt 16 - przyznania dotacji z budżetu powiatu żarskiego na rok 2016 (opieka
społeczna). Czy to ekstra na opiekę społeczna czy dla kogoś z tytułu opieki
społecznej?
4) Ważne spotkania w okresie międzysesyjnym: Luty - 10.02.2016r. -spotkanie z
pracodawcami gm. Jasień w sprawie szkolnictwa zawodowego. Powstają szkoły
zawodowe,. Jasień bardzo się skarży, że na oświatę tak bardzo mało jest
przeznaczane pieniędzy. Likwiduje się szkoły w Golinie i Wycinie. Jeżeli
zniszczymy edukację, to znakiem tego idziemy do tyłu z wiedzą.
5) 22.02.2016r.- Spotkanie Zarządu Oddziału Powiatowego OSP czy wybierano
nowe władze?
6) 22.02.2016r. - I posiedzenie zespołu ds. opracowania programu rozwoju
szkolnictwa zawodowego w powiecie żarskim oraz młodzieżowego zespołu
doradców ds. opracowania programu rozwoju szkolnictwa zawodowego w
powiecie żarskim, co tam się dzieje i jakie były propozycje, czy przyjęto coś, np.
hydraulik itd.?
7) ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za najem lokali użytkowych
stanowiących własność Powiatu Żarskiego.
Komisja Edukacji i Unii Europejskiej przedstawiła propozycję wysokości opłat za
najem sal sportowych w jednostkach organizacyjnych powiatu. W dotychczas
obowiązującej uchwale w sprawie stawek czynszu... „za korzystanie z sal
sportowych i gimnastycznych ustala się stawkę podstawową, jako stawkę
minimalną stanowiącą podstawę do negocjacji w wysokości 30 zł netto za jedną
godzinę zegarową.”
Przy ustaleniu nowych stawek za wynajem sal gimnastycznych Komisja uzależniła
wysokość stawek z podziałem na grupy komercyjne, Kluby sportowe i
Stowarzyszenia w rozbiciu na godziny. Jakie to stawki, itd.?
Starosta Janusz Dudojć wyjaśnił odnośnie:
1 - Spółka z o.o AB GREEN INVESTMENT z siedzibą w Poznaniu wystąpiła z
wnioskiem o wyrażenie zgody na poddzierżawienie osobie trzeciej powierzchni
gruntu 84,00 m2. Najemca nie ma prawa poddzierżawiać przedmiotu dzierżawy,
oddawać do bezpośredniego używania oraz nieodpłatnego używania bez
pisemnej zgody Wydzierżawiającego. 2. W przypadku poddzierżawienia osobie
trzeciej na podstawie jekielkolwiek umowy cywilno-prawnej (również
nieodpłatnie) , jego części lub lokali w budynku osobie trzeciej na podstawie
jakiejkolwiek umowy cywilno – stawka czynszu wzrasta o 20%.“
2 - sprawa bardzo wazna dot. rozbudowy szpitala. Po dzisiejszej sesji, po aprobacji
Komisji, bedziemy z Zarządem tłumaczyć i namawiać żebyśmy w tym roku
rozpoczęli dobudowę do szpitala. Chodzi o dobudowanie jednego skrzydła, w
ktorym na parterze miałaby być administracja i laboratorium-ambulatorium. Na
I piętrze będzie rozbudowa oddziału dziecięcego. Oddział dziecięcy jest
prowadzony na bardzo wysokim standardzie i okazuje się, że ma mało miejsca i
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potrzebuje więcej przestrzeni. II piętro to będzie oddział ginekologiczny.
Wiadomo, że przygotowujemy się w tej chwili na pacjentów z Żagania. Jest to dla
nas istotne i opłacalne. W tym kierunku będziemy Radę namawiać i na
Komisjach i na sesji abyśmy dofinansowali dobudowę tego skrzydła i żeby w
stanie surowym się te prace w tym roku zakończyły.
W tej chwili rozpoczyna się remont oddziału wewnętrznego „Szpitala na Wyspie” –
koszt 1 mln zł. Jest to inwestycja z własnych środków szpitala.
4 – spotkanie w Jasieniu. Było to normalne spotkanie z inicjatywy Przewodniczącej
Rady. Spotkano się z przedsiębiorcami, którzy interesują się programem
szkolnictwa zawodowego. Chcą w tym programie uczestniczyć, chcą być
beneficjentem, chcą korzystać z praktyk. Spotykamy się, tłumaczymy jak znaleźć
się w tym programie.
Wicestarosta Małgorzata Issel odniosła się do zapytania 3, tj. pkt 16 - przyznania
dotacji z budżetu powiatu żarskiego na rok 2016 (opieka społeczna). Czy to ekstra na
opiekę społeczna czy dla kogoś z tytułu opieki społecznej?
Poinformowała, że co roku ogłaszamy otwarty konkurs ofert na realizację zadań w
zakresie tej pomocy społecznej. Są to projekty realizowane przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie. Rozpisano konkurs na 3 zadania, tj.
1.prowadzenie ośrodka wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
zamieszkujących na terenie powiatu żarskiego,
2. prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w powiecie żarskim
3. Rozwój pieczy zastępczej w powiecie żarskim – Praca z rodziną w celu powrotu
dziecka do rodziny naturalnej lub jego przysposobienia.
Na zadanie prowadzenie ośrodka wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąży zamieszkujących na terenie powiatu żarskiego przeznaczono kwotę
10 611,00 zł. Wpłynęła jedna oferta Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta –
Koło Żarskie.
Na zadanie prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w powiecie żarskim
przeznaczono kwotę 25 917,00 zł. Wpłynęła 1 oferta Lubuskiego Ruchu Na Rzecz
Kobiet i Rodziny „Żar”.
Na zadanie Rozwój pieczy zastępczej w powiecie żarskim – Praca z rodziną w celu
powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub jego przysposobienia przeznaczono kwotę
50 000,00 zł. Ofertę złożył Lubuski Ruch Na Rzecz Kobiet i Rodziny „Żar”.
To są zadania realizowane przez PCPR.
Pani Wicestarosta odniosła się do zapytania dot. 22.02.2016r. - I posiedzenie
zespołu ds. opracowania programu rozwoju szkolnictwa zawodowego w powiecie
żarskim oraz młodzieżowego zespołu doradców ds. opracowania programu rozwoju
szkolnictwa zawodowego w powiecie żarskim, co tam się dzieje i jakie były
propozycje, czy przyjęto coś, np. hydraulik itd.?
Poinformowała, że przygotowujemy się do tego projektu, który realizowany jest przez
Urząd Marszałkowski. Odbywamy spotkania, posiedzenia, ale nie tylko posiedzenia,
na których właściwie przede wszystkim informujemy o tym programie. Jak wcześniej
informowaliśmy powołaliśmy takie 2 Zespoły. Jeden Zespół do opracowania rozwoju
szkolnictwa zawodowego. W skład tego Zespołu wchodzą przedstawiciele różnych
środowisk. Są tam przedstawiciele firm, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele

5

Inkubatora Przedsiębiorczości, trenerzy biznesowi, specjaliści ds. związanych z
korporacją pracodawców ziemi lubuskiej. Jest to grupa bardzo liczna, bo prawie 20
osób. Równolegle powołano Zespół młodzieżowy ds. szkolnictwa zawodowego. Są to
uczniowie naszych szkół, którzy mają za zadanie promowanie szkolnictwa
zawodowego, przedstawianie pomysłów kolegom i odwrotnie przedstawianie
oczekiwań uczniów.
W pierwszym spotkaniu uczestniczył Dyrektor departamentu Pan Marek Kamiński i
bardzo dokładnie przybliżał wszystkim zebranym założenia tego projektu, po to, aby
poznać, jakie są zasady, co można uzyskać, jakie czynić kroki żeby to szkolnictwo
zawodowe w naszym powiecie uzdrowić.
Z tego spotkania pojawiła się jedna konkluzja, że musimy powołać Centrum
Doradztwa Zawodowego, ponieważ okazało się, że młodzież szkół gimnazjalnych ma
znikome wiadomości dot. kierunków kształcenia zawodowego w szkołach
ponadgimnazjalnych.
W ślad za tym planujemy spotkanie z dyrektorami szkół gimnazjalnych, po to, aby
wypracować taki model informacji, niezbędny do tego by uczniowie szkół
gimnazjalnych wiedzieli, jakie zamierzamy kierunki w naszych szkołach utworzyć. Ma
to być taka kampania promocyjna naszego szkolnictwa zawodowego.
Pani Wicestarosta zapewniła radnych, że mają dużo z tym związanych prac. Robimy
symulację wszystkich tych działań. Zbieramy informacje na temat bazy naszych
szkół, nauczycieli, uczniów. Te materiały gromadzimy, analizujemy po to, aby
wypracować jak najlepszy model kształcenia.
Pani Wicestarosta poinformowała, że możemy być dumni, bo nasz Powiat jest
pierwszym powiatem, który powołał Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego.
Starosta Janusz Dudojć odniósł się do pytania dot. spotkanie Zarządu Oddziału
Powiatowego OSP. W tym roku 30 września odbędzie się Zjazd sprawozdawczowyborczy Powiatowego OSP w powiecie żarskim. Spotkania, które są w tej chwili
organizowane w jednostkach OSP w gminach, są przygotowujące do spraw
sprawozdawczo-wyborczych. Efektem końcowym będzie ten Zjazd Powiatowy.
Spotkanie, które było 22 lutego dot. przyznania możliwości uzyskania w następnym
roku z programu operacyjnego, który prowadzi Zarząd Wojewódzki OSP. Każdy
powiat ma otrzymać jeden średni wóz strażacki. Wiadomo, że wszystkie OSP, które
są na terenie powiatu chciałyby taki wóz otrzymać, ale musiano podjąć decyzję, kto
może dostać ten wóz a kto musi jeszcze poczekać. Było kilka jednostek, które
najlepiej się sprawują w powiecie, było głosowanie, była również w tej sprawie
ważna opinia Komendanta Powiatowego PSPoż. i ostatecznie zdecydowano, że wóz
strażacki otrzyma OSP Złotnik
Starosta Janusz Dudojć odniósł się także do zapytania dot. wysokości minimalnych
stawek czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu
Żarskiego.
Komisja Edukacji i Unii Europejskiej przedstawiła propozycję zmian stawek za najem
sal sportowych w jednostkach organizacyjnych powiatu. W dotychczas obowiązującej
uchwale w sprawie stawek czynszu...
„za korzystanie z sal sportowych i
gimnastycznych ustala się stawkę podstawową, jako stawkę minimalną stanowiącą
podstawę do negocjacji w wysokości 30 zł netto za jedną godzinę zegarową.”
Przy ustaleniu nowych stawek za wynajem sal gimnastycznych Komisja uzależniła
wysokość stawek z podziałem na grupy komercyjne, Kluby sportowe i
Stowarzyszenia w rozbiciu na godziny. Wszyscy chcą trenować w hali sportowej w

ZSO w Żarach, dlatego też postanowiono przeanalizować stawki i uaktualnić
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je do realnych kosztów. Dlatego też Zarząd pochylił się nad propozycją Komisji
i ustalił nowe stawki.
Radny Kazimierz Drozd stwierdził, że nie otrzymał odpowiedzi na temat
wybudowanego w stanie surowym budynku na terenie „Szpitala na Wyspie’.
Nie chodziło mu o budynek przy ul. Boh. Getta, tam gdzie była chirurgia tylko o
budynek przy ul. Pszennej..
Starosta Janusz Dudojć wyjaśnił, że budynek na ul. Pszennej nadaje się tak
naprawdę tylko do rozbiórki, ale na dzień dzisiejszy nic nie można z nim
zrobić, ponieważ jest on wpisany w wartość Spółki „Szpital na Wyspie” w
celach kredytowych i nie można go rozebrać. Dobudowa musi być tam, gdzie
jest już pełna logistyka.
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 odbyła się 26 lutego 2016 r.
zajęto się problematyką Domu Pomocy Społecznej w Lubsku. Na posiedzeniu
obecna była dyrektor DPS Pani Janina Chęć
Dom zamieszkuje 135 osób, przy ul. Zamkowej 99 osób i przy ul. Pokoju 1 a 36
osób.
Plan dochodów na rok 2016 wynosi 4 878 320, -zł., plan wydatków wynosi
4 949 149, -zł. dofinansowanie Powiatu wynosi 70 829, -zł. a dotacja Wojewody na
rok 2016 wynosi 2 080, -zł. na jednego mieszkańca. Na starych zasadach jest 16
osób
Stawka żywieniowa dzienna na mieszkańca to kwota 12,90zł.
W roku 2015 przyjęto 51 nowych pensjonariuszy, zmarło 47 osób. Na miejsce w
Domu czeka się dosyć długo.
Dyrektor DPS przedstawiła również potrzeby, a mianowicie:
1. wykonanie instalacji pożarowej – w roku 2015 opracowano projekt nowego
systemu i kosztorys - koszt 92 tys. zł. brutto
2. wykonanie instalacji przywoławczej – koszt 107 tys. zł.
3. zakup nowego pieca konwekcyjno-parowego – koszt 19 998,-zł.
4. remont dachu i tarasu – koszt 80 tys. zł.
5. wymiana wyposażenia w filii przy ul. Pokoju.
Dyrektor pochwaliła się także oszczędnościami. Poprzez wymianę żarówek na
żarówki Led uzyskała 30 tys. zł. oszczędności. Ogrzewanie olejowe zamieniono na
ogrzewanie gazowe. Dopiero po sezonie grzewczym będą znane koszty, ale
napewno już będą.
Dyrektor zasugerowała, ze potrzebuje więcej miejsca, więcej pomieszczeń w filii przy
ul. Pokoju.
Przewodniczący Edukacji i Unii Europejskiej Pan Tadeusz Płóciennik poinformował,
że Komisja nie obradowała w okresie międzysesyjnym, ale członkowie Komisji
uczestniczyli w innych spotkaniach związanych z oświatą.
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Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej Pan Tomasz
Czajkowski poinformował, że Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła jedno
spotkanie.
Zajęto się stanem bezpieczeństwa na drogach powiatowych po okresie zimowym. Na
spotkaniu obecny był Starosta, który przedstawił nowego pracownika, który ma się
zająć porządkowaniem stanu własności gruntu pod drogami.
Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Pan Edward Bojko poinformował, że
Komisja w okresie międzysesyjnym spotkała się raz. Zajmowano się projektami
uchwał na dzisiejszą sesję.
Przewodniczący Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich Pan Edward
Łyba poinformował, że Komisja spotkała się w okresie między sesyjnym jeden raz.
Zapoznano się z informacją o rynku pracy, stanie i strukturze bezrobocia,
programach rynku pracy za 2015 rok (wskaźniki, porównanie do 2014 roku)
Ad. 4
Przystąpiono do realizacji pkt 4 porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie
zatwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego 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” – 20 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 1 głosów
Uchwała została podjęta większością głosów – zał. nr 3.
Ad. 5
Przystąpiono do realizacji pkt 5 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2016 r.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w dniu dzisiejszym Radni mieli rozłożoną erratę
do projektu uchwały i część normatywną uchwały i czy w związku z tym w tej sprawie
chce zabrać głos Pani Skarbnik Powiat
Skarbnik powiatu Eliza Siemianowska wyjaśniła, że errata ma tylko i wyłącznie
charakter techniczny. Środki, które wcześniej wykazane, jako nadwyżka budżetowa,
mimo, że są nadwyżką z zeszłego roku, zgodnie z zaleceniem Regionalnej Izby
Obrachunkowej powinny być potraktowane, jako wolne środki i zmiana polega na
zmianie załącznika nr 4 i wykazania łącznie środków ze zeszłego roku w poz. „wolne
środki”.
Brak zapytań i uwag ze strony radnych.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 21 radnych.
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W głosowaniu brało udział 21 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 21 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 4.
Ad. 6
Przystąpiono do realizacji pkt 6 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2016-2025
Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że dopiero w piątek Ministerstwo Finansów przysłało
informację w sprawie udziałów w podatku CIT. Ta informacja była niezbędna żeby
wypełnić prawidłowo wiersz „wykonanie roku 2015”, które było niezbędne do podjęcia
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy po zakończeniu roku. Ta informacja musi
być na bieżące, bo na bieżąco trzeba uaktualniać te dane, ponieważ one są brane
pod uwagę, przy obliczaniu wskaźnika indywidualnego.
Wieloletnia Prognoza Finansowa zawsze jest podejmowana w sytuacji, gdy ruszamy
wolne środki, czyli zwiększamy w naszym przypadku deficyt. Stąd zmiany wykazane
w zał. nr 3, ponieważ teraz tak będą wyjaśniane zmiany do Wieloletniej Prognozy.
Będzie to tzw zał. nr 3 i w objaśnieniach mamy, zatem wyszczególniane zmiany, czyli
uaktualnione do faktycznego wykonania za rok 2015. Wszystkie zmiany, które są
podejmowane uchwałą budżetową, tak jak w tym przypadku gdzie zwiększamy
deficyt i wprowadzamy wolne środki, wymagają zmiany w tym wierszu.
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 5.
Ad. 7
Przystąpiono do realizacji pkt 7 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
zamiaru likwidacji Szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych im.
Komisji Edukacji Narodowej w Żarach
Przewodnicząca Rady Helena Sagasz stwierdziła, że Starosta uzasadniał powód
wprowadzenia tej uchwały, ale z uwagi na to, ze dzisiaj Radni otrzymali projekt
uchwały, poprosiła Naczelnika Wydziału Edukacji i Zdrowia o wypowiedź w tym
temacie.
Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Pan Bartłomiej Kubiak wyjaśnił, że zgodnie z
ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych
ustaw, Państwo nałożyło obowiązek zlikwidowania szkół ponadgimnazjalnych.
Ze struktury szkolnictwa ponadgimnazjalnego z dniem 1 września 2012 r. wycofano
klasę pierwszą, a w latach następnych kolejne klasy: trzyletniego liceum
profilowanego dla młodzieży, trzyletniego technikum uzupełniającego dla młodzieży,
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zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych. Natomiast z dniem 1 września 2013r.
wycofano klasy pierwsze, a w latach następnych kolejne klasy technikum
uzupełniającego dla dorosłych.
W Zespole Szkół Samochodowych w Żarach liceum profilowane, technikum
uzupełniające po szkole zawodowej, zasadnicza szkoła zawodowa dla pracujących
nabór zakończyły przed wprowadzeniem wyżej wymienionych zmian w 2012r.,
ponieważ nie było chętnych na takie formy kształcenia, natomiast technikum
uzupełniające dla dorosłych zakończyło nabór w związku z likwidacją tego typy
szkoły w strukturze szkolnictwa ponadgimnazjalnego.
W Zespole Szkół Samochodowych w Żarach nabór do klasy pierwszej:
1. liceum profilowanego zakończył się w 2007 roku - ostatnia klasa ukończyła
naukę w 2010r.,
2. technikum uzupełniającego po szkole zawodowej zakończył się w 2006r. ostatnia klasa ukończyła naukę w 2009r.
3. technikum uzupełniającego dla dorosłych zakończył się w 2011r. – ostatnia
klasa ukończyła naukę w 2014r.
4. zasadniczej szkoły zawodowej dla pracujących zakończył się w 2010r. –
ostatnia klasa ukończyła naukę w 2013r.
W Zespole Szkół Samochodowych do 2007 roku funkcjonowało liceum
ogólnokształcące, w którym to od roku 2004 nie był prowadzony nabór w związku z
małym zainteresowaniem młodzieży na tego typu formę kształcenia. Ponadto Zespół
Szkół Samochodowych będzie przekształcony z dniem 1 września 2016r. w Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w którego skład, zgodnie z art. 13 Ustawy
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw, nie może wchodzić liceum ogólnokształcące dla młodzieży.
Wszystkie wymienione szkoły wymienione w uchwale występują tylko wirtualnie, nie
realizują swojej działalności statutowej, gdyż nie posiadają uczniów i nie prowadzą
naboru.
W związku z zaistniałą sytuacją nie występuje ustawowy obowiązek zapewnienia
uczniom możliwości kontynuacji kształcenia w innej szkole oraz obowiązek
informowania o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały?
Brak.
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 6.

Ad. 8
Przystąpiono do realizacji pkt 8 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.
Przewodnicząca Rady poprosiła Naczelnika Wydziału Edukacji i Zdrowia
o wyjaśnienie tego projektu uchwały.
Pan Kubiak, Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia wyjaśnił, że w ślad za poprzednią
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uchwałą, którą Rada uchwaliła, musi być zmieniona ta uchwała i jeszcze raz podjęta.
Trzeba dokonać pewnych zmian w tej uchwale. Poza tym w załącznikach do uchwały
też nastąpiły zmiany w Statucie CKZ-tu. To są kosmetyczne zmiany, ale niestety
trzeba było je dokonać, aby były zgodne z ustawą o systemie oświaty i teraz powinno
być wszystko dobrze.
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 7.
Ad. 9
Przystąpiono 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 poprosiła Sekretarz Powiatu Panią Agnieszkę Domaradzką
o omówienie projektu uchwały w związku z tym, iż dzisiaj Radni otrzymali projekt
uchwały,
Sekretarz Powiatu wyjaśniła, że z uwagi na fakt, iż organ nadzoru miał kilka uwag do
tej uchwały a najważniejszą uwagą było to, że nie była ogłaszana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego. Uchwała ta do tej pory nie była ogłaszana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. W związku z tymi uwagami
przygotowano nową uchwałę z niewielkimi poprawkami, które zostały zasugerowane
przez Nadzór kontrolny Wojewody, m.in. żeby program współpracy nie był
załącznikiem do uchwały tylko był samą uchwałą oraz pewne zapisy, które są
zapisane w ustawie nie powielały się w programie.
W związku z powyższym taką uchwałę przygotowano, która będzie ogłoszona w
Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wejdzie w życie w ciągu 14 dni od
opublikowania tak jak organ nadzoru sobie tego życzył i nie będzie załącznikiem do
uchwały tylko będzie całą uchwałą.
Nie zmienia to faktu dot. konkursów. Konkursy zostały ogłoszone prawidłowo, tamta
uchwała nadal jest ważna i dalej możemy podpisywać umowy z organizacjami, które
złożyły oferty w konkursie ofert.
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:
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„za podjęciem uchwały” – 21 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.
Brak.
Ad. 11
Przystąpiono do realizacji pkt 11 porządku obrad, tj. Wolne wnioski, sprawy różne.
Radny Tomasz Czajkowski zwrócił się z pytaniem dot. utworzenia Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Obecnie widać w szkołach podstawowych
i gimnazjalnych widać niż demograficzny i on się przesuwa do naszych szkół. Czy w
wyniku tych naszych działań istnieje długofalowe funkcjonowanie naszych obecnych
szkół? Chodzi o Zespół Szkół Ekonomicznych i połączenia z Zespołem Szkół
Ogólnokształcących i ewentualne przenoszenie Zespołu Szkół Samochodowych do
dużo lepszej bazy, bardziej zmodernizowanej do tzw. „Ekonomika”. Zdaniem radnego
Pana Czajkowskiego za kilka lat może być ogromny problem z utrzymaniem tych
szkół, ponieważ prognozy demograficzne są bardzo złe i może być problem z
utrzymaniem jednej ze szkół.
Starosta Janusz Dudojć poinformował, że Zarząd Powiat poprzez także Komisję
Edukacji i Unii Europejskiej monitoruje ten temat na bieżąco. Jest to istotna sprawa i
wiemy, że największe załamanie demograficzne będzie w latach 2018/2019.
Spotkamy się wtedy z bardzo dużym skokiem w dół a później zacznie to powoli
wzrastać, nie mniej jednak idziemy w kierunku takim, żeby mieć kilka dróg wyjścia z
tej sytuacji i żeby być przygotowanym, żeby nie zwalniać nauczycieli, żeby nie
likwidować szkół. Na dzisiaj szkoły ambitnie podchodzą do naboru. Na posiedzeniu
Zarządu przyjęliśmy wstępny pomysł szkół na ilość klas w danej szkole. Wiadomo, ze
z planu 3 klas może nie być żadnej, jeżeli nie przyjdą do nas dzieci z zewnątrz
powiatu.
Starosta podkreślił, że wszystko się zmienia a tu działa czynnik ludzki. Sam ten
projekt szkolnictwa zawodowego, to nie jest taka prosta sprawa. Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, który powołaliśmy to jest bardzo dobra
sprawa. Załatwia nam to bardzo dużo rzeczy a przede wszystkim zagospodarowuje
te osoby, które już są tak jakby po szkole. To nie jest skierowane do uczniów
zawodówek i techników, ale dla osób, które znalazły się na rynku pracy a nie są
przeszkolone, nie mają zawodu. Właśnie w takim Centrum możemy maksymalnie
szybko działać w porozumieniu z pracodawcami.
Uczniowie również z tego skorzystają i z innych różnych przywilejów związanych z
tym projektem, jak również nauczyciele, szkoły i przedsiębiorcy, nie mniej jednak jest
czynnik ludzki, czyli niestabilny.
Teraz czekamy na to jak się sprawa rozwiąże we wrześniu. Jak naturalnie szkoły
nabiorą uczniów i takie mamy na dzisiaj pomysły.
Remontujemy szkoły. Robimy dach w samochodówce. Ogłoszone są już przetargi na
projekty warsztatów i remontu szkoły samochodowej, w Zespole Szkół
Ogólnokształcących i Technicznych, w Zespole Szkół Budowlanych. W tym celu były
dokonane zmiany w uchwale budżetowej, którą dzisiaj podjęto w Rozdz. 90095 –
korekta planu wydatków, gdzie mamy zwiększenie o 460 tys. zł. na zadanie
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inwestycyjne przy termomodernizacji budynku Zespołu szkól Ekonomicznych w
Zarach.
Inwestujemy, budujemy i czekamy na rozpoczęcie tego projektu. Dzisiaj również na
Zarządzie podjęto uchwałę o ogłoszeniu przetargu na wybór partnera do projektu
szkolnictwa zawodowego.
Na dzień dzisiejszy nie mamy problemu z budynkami szkolnymi ani z inwestycjami w
szkołach.
Czekamy także na nabór w tzw „Prusie”, jaki będzie miał nabór, bo w tym roku były
nabrane tylko 3 klasy. Było określone minimum w klasie 30 uczniów a teraz
określiliśmy to minimum na 28 uczniów, ale wchodzi elektroniczny nabór do szkół,
czyli będzie jakby określony punkt odniesienia punktacji, który trzeba będzie przejść
ze średnią ocen, bo do tej pory nabierano uczniów z taką średnią, z którą nie powinni
się znaleźć w takiej szkole, bo to tylko tym uczniom szkodzi. Ze średnią „2” nie ma,
co wybierać się do liceum.
Przewodnicząca Rady Pani Helena Sagasz poinformowała, że powracamy do
poprzedniego terminu odbywania się posiedzeń sesji Rady Powiatu, ponieważ
poniedziałki nie są dobrym dniem na techniczne zorganizowanie posiedzenia Rady.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu zamknęła
posiedzenie XV sesji Rady Powiatu Żarskiego o godz. 1137.

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

13

