PROTOKÓŁ NR XVI/2016
z sesji Rady Powiatu Żarskiego odbytej w Żarach
w dniu 29 marca 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 20 radnych ( nieobecny radny Edward Łyba), 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 XV 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. Sprawozdanie z działalności za 2015 rok Komendanta Powiatowego Policji –
wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji Pana Macieja Sałek.
5. Sprawozdanie z działalności za 2015 rok Komendanta Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Żarach – wystąpienie Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Żarach Pana Roberta Słowikowskiego.
6. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa
sanitarnego w powiecie żarskim za 2015 rok – wystąpienie Powiatowego
Inspektora Sanitarnego Pana Piotra Bogusławskiego.
7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
za 2015 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz efektów
pracy Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2015 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w
Lubsku za 2015 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w
Żarach za 2015 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne
zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na
2016 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Żarskiego na lata 2016-2025.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski, sprawy różne.
Przewodnicząca Rady Helena Sagasz zwróciła się z zapytaniem, czy są propozycje
do zmiany porządku obrad.
Brak.
Ad. 1
Przystąpiono do realizacji pkt 1 porządku obrad tj przyjęcia protokołu XIV sesji Rady
Powiatu Żarskiego.
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Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
protokołu?
Brak uwag.
Przystąpiono do głosowania.
W posiedzeniu sesji brało udział 20 radnych.
W głosowaniu brało udział 20 radnych:
„za przyjęciem” - 20 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 0 głosów
Protokół z XV 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 prośbą o przybliżenie następujących tematów:
tj:
1. Dotyczy dokumentacji technicznej opracowania przebudowy dróg. Jest tych dróg
8 i na to zadanie zapisane jest w zał. nr 3 na ten cel przeznaczone 300 tys. zł. Czy te
300 tys. zł. wystarczy na te dokumentacje?
2. dot. zgody na przedłużenie umowy najmu budynku dydaktycznego Zespołu Szkół
Samochodowych w Żarach. Czy rzeczywiście Łużycka szkoła wywiązuje się z
opłacania za dzierżawę, bo słyszał, że były jakieś zaległości względem ZSS?
3. zgody na utworzenie nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół Budowlanych
w Żarach. Jaki to kierunek?
Starosta Janusz Dudojć wyjaśnił, że jeżeli chodzi o ogłoszenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu dot. dokumentacji technicznej przebudowy dróg
powiatowych, to mamy ambitne plany, żeby tych dokumentacji mieć jak najwięcej i
reagować na możliwości dofinansowania. Bez dokumentacji wiadomo, że nie da rady
budować.
Na Komisji merytorycznej przekazywał, jakie mamy problemy z własnościami pod
drogą działek znajdujących się pod tymi drogami powiatowymi, którymi się
zajmujemy. Własność jest często nawet prywatna i musimy to regulować i ta
dokumentacja techniczna będzie nam to regulowała.
W tej chwili trwa procedura przetargowa na to zamówienie i jeżeli chodzi o finanse to
zobaczymy, czy nam to starczy. Nieraz przy przetargu są oferty niższe niż zakładamy
a nieraz są wyższe. To wszystko dopiero się okaże.
W odniesieniu do zapytania dot. wynajmu budynku ZSS przez ŁWSH, to 6 marca
2016 r. skończyła się umowa z ŁWSH. Nie mniej jednak w umowie był zapis, że
umowa będzie mogła być przedłużona do końca roku akademickiego.
Zgodnie z poprzednimi decyzjami Zarząd podjął decyzję, że przedłużamy umowę
najmu do 30 września.
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W odpowiedzi dot. zapytania, czy ŁWSH wywiązuje się z obowiązku opłacania
najmu, to szkoła ma obowiązek uregulowania wszystkich należności, aby można było
następną umowę najmu zawrzeć.
Wicestarosta Małgorzata Issel udzieliła odpowiedzi dot. kierunku kształcenia w ZSB
w Żarach. Poinformowała, że są to kierunki o specjalności ślusarz i monter sieci
instalacji urządzeń sanitarnych. Są to te nowe kierunki kształcenia, które zostały
utworzone.
Ad. 3
Przystąpiono do realizacji pkt 3 porządku obrad tj. informacji Przewodniczących
Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy Komisji w okresie między sesjami.
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Pan Marek Femlak
poinformował, że Komisja w okresie międzysesyjnym obradowała jeden raz. Na
posiedzeniu Komisji obecna była Pani dyrektor Justyna Przedaszek, która
przedstawiła sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Żarach za rok 2015.
Przewodniczący Edukacji i Unii Europejskiej Pan Tadeusz Płóciennik poinformował,
że Komisja odbyła spotkanie, które poświęcone było opracowaniu i propozycji zmian
dot. stawek za wynajem obiektów sportowych. Zapoznano się również ze stanem
przygotowań, jeżeli chodzi o kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.
W spotkaniu uczestniczył dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych Pan Robert
Nowaczyński, który przedstawił Komisji 3 oferty dot. zagospodarowania budynku,
który jest w jego zarządzie trwałym, budynku, w który mieści się ŁWSH.
Temat pozostawiliśmy do rozważenia w późniejszym terminie po zapoznaniu się z
propozycjami Wyższej szkoły i oferentami, którzy są zainteresowani wynajmem tego
budynku.
Drugie spotkanie było bardzo ciekawe, które odbyło się w Cottbus. Komisja mogła
zobaczyć jak wygląda szkolnictwo zawodowe tuz za granicą w Niemczech.
Wrażenia radnych i członków komisji były przedstawione w mediach. Komisja
chciałaby, aby takie coś było także u nas. Chodzi przede wszystkim o systematyce, o
szkoleniach o warunkach szkolenia. Zdaniem Przewodniczącego komisji do tego też
dojdziemy. Będzie to wymagało dużego wysiłku, ale jak chcemy dobrych fachowców
to musimy do takich warunków zmierzać i tak uczyć naszą młodzież.
Pan Płóciennik przypomniał, ze uczestniczymy, jako Starostwo w programie
INTERREG Branderburgia-Polska 2014-2020 i już w tym roku część naszych
uczniów ze szkół, które weszły w ten program, będzie mogła tam odbywać praktyki.
Jest to też jeden z celów, żeby zobaczyć, w jakich warunkach nasza młodzież będzie
mogła zdobywać doświadczenia.
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej Pan Tomasz
Czajkowski poinformował, że Komisja obradowała w okresie międzysesyjnym jeden
raz. Na obradach poruszano sprawę bieżącego utrzymania dróg powiatowych po
sezonie zimowym, praktycznie już zakończonym.
Informacje przekazane były przez Kierownika referatu Pana Adriana
Lewandowskiego.
Ponadto komisja otrzymała informacje o wykorzystaniu obiektów byłego terminala w
Olszynie. Ważną kwestią był temat związany z przywróceniem kontroli granicznej w
związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży oraz Szczytem NATO. Podnoszona
była kwestia oświetlania zjazdów i wjazdów. Trwają rozmowy z GDDKiA, ponieważ to
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oni są zarządcą drogi krajowej i zjazdów i to na nich spoczywa obowiązek
oświetlania zjazdów.
Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Pan Edward Bojko poinformował, że
Komisja w okresie międzysesyjnym spotkała się raz w dniu 24 marca. Zajmowano się
projektami uchwał na dzisiejszą sesję.
Wiceprzewodniczący Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich Pan Artur
Rygiel poinformował, że Komisja spotkała się w okresie między sesyjnym jeden raz.
Posiedzenie odbyło w jednostce Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach.
Poruszany były temat finansów, stanu technicznego pojazdów i spraw kadrowych.
W komisji uczestniczył także Komendant Powiatowy Policji Pan Maciej Sałek, który
przedstawił stan bezpieczeństwa na terenie powiatu za rok 2015.
Ad. 4
Przystąpiono do realizacji pkt 4 porządku obrad tj. Sprawozdania z działalności za
2015 rok Komendanta Powiatowego Policji – zał. nr 3
Sprawozdanie złożył Komendant Powiatowy Policji Pan Maciej Sałek.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
pytania do złożonego sprawozdania.
Radny Edward Skobelski zwrócił się z pytaniem dot. realizacji inwestycji nowej
Komendy Policji.
Pan Komendant Sałek poinformował, że posiadają już działkę pod budowę nowej
komendy. Obecnie czekają na środki na inwestycje z Komendy Wojewódzkiej.
Komendant Sałek poinformował, że Komenda Powiatowa Policji w Żarach jest
ostatnim garnizonem, który nie spełnia warunków dla takiej jednostki.
Wszystkie inne jednostki w województwie maja rozbudowane bądź zmodernizowane
Komendy. Naszej Komendy nie da się zmodernizować a czas budowy nowej to 3-4
lata.
Ad. 5
Przystąpiono do realizacji pkt 5 porządku obrad, tj. Sprawozdania z działalności za
2015 rok Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach– zał. nr 4.
Sprawozdanie złożył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach
Pan Robert Słowikowski.
Radny Tomasz Czajkowski zwrócił się z pytaniem dot. zdarzenia z ubiegłego roku.
Chodzi o pożar w miejscowości Lipna i podczas tego pożaru dla straży stanowił
problem hydrantów. Czy na terenie miejscowości Lipna były te hydranty
sprawdzane|?
W czasie, gdy był pożar, wóz bojowy był od kilku dobrych tygodni niesprawny i po
tym pożarze został dopiero naprawiony. Był sprawny tylko mały wóz. Czy w tym
czasie ta jednostka, kiedy nie ma faktycznie dobrego sprawnego sprzętu, czy nie
powinna być wyłączona z akcji?
Pan Czajkowski odniósł się z pytaniem dot. samej akcji. Te wozy strażackie
przyjeżdżały z bardzo daleka. Był problem z wyjazdem wozu bojowego z Przewozu,
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natomiast strażacy z Gozdnicy byli gotowi do wyjazdu, ale nie dano im pozwolenia
wyjazdu do Lipnej. Jest to odległość znacznie mniejsza niż z Przewozu do Lipnej.
Mimo tych działań strażaków-ochotników udało się w miarę szybko opanować pożar,
ale tu chodzi o przekaz informacji. Dobrze, że pożar dotyczył budynku
gospodarczego a nie mieszkalnego.
Komendant Straży Pan Słowikowski stwierdził, że Działanie Wojewódzkiego Centrum
Powiadamiania Ratunkowego, podobnie jak w całym kraju, oparte jest na tzw.
systemie operatorskim. Zadaniem operatorów jest przyjęcie zgłoszenia, weryfikacja
jego prawdziwości oraz skierowanie do odpowiedniej służby, w zależności od rodzaju
zgłoszenia. O wysłaniu karetki, interwencyjnej załogi policyjnej czy wozu
strażackiego decyduje dyspozytor odpowiedniej jednostki.
Niestety ludzie, którzy tam pracują nie umieją wykonywać tych czynnosci. Nie
wiedzą, gdzie dana miejscowość leży, gdzie jest dana ulica mi to stanowi istotny
problem.
W odniesieniu do wiedzy z zakresu niesprawnego sprzętu, Komendant stwierdził, ze
trudno jest chodzić do kkażdej Ochtnicznej Straży i dowiadywać sie o stanoiew
sprzetu.
Zdaniem Komendanta to przede wszytskim Ochotnicze straże powinny na bieżąco
monitorować problemy związane z wozami strażackimi.
Natomiast w odniesieniu do hydrantów, Komendant stwierdził, że trudno jest na
bieżaco sprawdzać siec hydrantową, ale starają się w miarę możliwości to czynić.
Ad. 6
Przystąpiono do realizacji pkt 6 porządku obrad, tj. Informacji Powiatowego
Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie żarskim za
2015 rok – zał. nr 5.
Informację złożył Powiatowy Inspektor Sanitarny Pan Piotr Bogusławski.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś ma uwagi bądź pytania do
informacji?
Ad. 7
Przystąpiono do realizacji pkt 7 porządku obrad, tj. Sprawozdania z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach za 2015 rok wraz z wykazem
potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz efektów pracy Zespołu ds. Rodzinnej
Pieczy Zastępczej za 2015 rok – zał. nr 6.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Radni otrzymali ww sprawozdanie, jako
załącznik koprogramu sesji i w związku z tym, czy ktoś ma uwagi bądź pytania do
sprawozdania?
Radny Kazimierz Drozd stwierdził, że sprawozdanie bardzo dosadnie opisuje
działalność PCPR.
Najbardziej interesują go cyfry te, które dot. PCPR, a mianowicie:
Budżet PCPR jest 3 884 000zł. i 2 651 578,73 zł. - Świadczenia społeczne dla rodzin
zastępczych i usamodzielnionych wychowanków z rodzin zastępczych i placówek
opiekuńczo-wychowawczych, pozostałe kwoty to wynagrodzenia, itd.,
Największe środki przeznacza się pomocy rodzinie.
W związku z tym ma pytanie, tj. rodziny zastępcze w powiecie i tu rodziny zastępcze
w powiecie jest tak: rodziny zastępcze zawodowe, pogotowie rodzinne, rodziny
niezawodowe, rodziny niespokrewnione i tych rodzin jest 131.
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Ile jest w tych rodzinach zastępczych zawodowych, w pogotowiu rodzinnym, itd. –
napisane jest 224 osoby, to znakiem tego, że w ten sposób wykazano, że na 131
rodzin zastępczych jest 224 osób, czyli tyle osób jest w tych rodzinach.
Pan Drozd stwierdził, że dlatego na tworzyło się tyle tych rodzin zastępczych
zawodowych itd., że jak to powiedziano jest patologia społeczna, z czym się nie
zgadza, bo to nie jest patologia tylko z tytułu biedy społecznej tyle się natworzyło i
Prezydent podpisał ustawę umożliwiającą zabieranie dzieci rodzinom z powodów
właśnie materialnej.
Jeżeli mówimy o patologii, to Prezydent chce i rządzący, żeby jak najmniej tych
dzieci było w tych rodzinach zastępczych, pogotowiach, itd.
Wprowadzenie dodatku 500+ ma doprowadzić właśnie do tego, że będzie mniej tych
rodzin zastępczych.
Jego zdaniem zmaleje ilość rodzin zastępczych i dzieci będą wracać do rodzin
biologicznych.
Wg radnego PCPR jest koordynatorem wszelkich poczynań tj. OIK, Domy Dziecka,
Towarzystwo Pomocy Brata Alberta, Domy Pomocy Społecznej.
Radny Marek Femlak stwierdził, że wypowiedź radnego Pana Drozda traktuje, jako
uzupełnienie materiałów przygotowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie.
Pan Femlak oznajmił, że to, co pani Dyrektor PCPR bardzo jasno i obszernie
przedstawiła na Komisji zdrowia. Bardzo dobrze, ze są rodziny zastępcze, to są
wolne miejsca w Domach Dziecka i w Żarach i w Lubsku, nawet do tego stopnia, ze
prowadzimy agitację, ze inne powiaty korzystają z naszych Domów i inne powiaty
nam za to płacą.
Pan Femlak wyraził wielki szacunek dla Zarządu obecnego i dla radnych i dla
poprzedniej kadencji, bo dzięki temu, że powstał u nas Ośrodek adopcyjny, który
dobrze działa i w dobrym kierunku idzie Powiat. Jest to nasz wielki sukces,
natomiast to, co mówił radny pan Drozd to też akcentuje te działania.
Radny Edward Skobelski oznajmił, że kontynuując ten wątek Przewodniczącego
komisji zdrowia i Pani Dyrektor, na najbliższym posiedzeniu Komisji będzie temat
związany z wykorzystaniem obiektów szpitalnych na potrzeby socjalne.
Pan Skobelski poinformował, że Przewodniczący Komisji na posiedzeniu był temat
związany z utworzeniem tzw. „okna życia” w powiecie Żarskim. To Pan Femlak
zgłosił taką inicjatywę, aby rozważyć taką możliwość.
Starosta Janusz Dudojc poprosił Panią dyrektor o przedstawienie takiej sytuacji,
która może realnie może się zdarzyć, a mianowicie, za jakiś czas w naszym powiecie
może znaleźć się osoba niepełnoletnia do 15 roku życia i będzie uchodźcą, jak
ustawa o pieczy zastępczej mówi o takich przypadkach. Na kogo spływa obowiązek
zajęcia się taka osobą, skąd na to środki i jak jesteśmy na to przygotowani?
Dyrektor Justyna Przedaszek odniosła się na wstępie do wypowiedzi radnego pana
Drozda, a mianowicie, że u nas w powiecie ani jedno dziecko nie zostało nigdy
odebrane z biedy. Zawsze są jakieś inne czynniki, które decydują o tym, że to
dziecko musi zostać umieszczone w pieczy zastępczej. Czy to jest nadużywanie
alkoholu przez rodziców, czy to jest bezradność opiekuńczo wychowawcza, czy to
jest niepełnosprawność rodziców. Zawsze są jakieś inne czynniki, nie jeden, zawsze
jest to kilka czynników, które decydują o tym, że dziecko odbierane jest z domu
rodzinnego do pieczy zastępczej. Żadne dziecko nie jest odbierane z biedy.
w odniesieniu do pytania Pana Starosty, Dyrektor wyjaśniła, że rzeczywiście ustawa
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej reguluje, co robić z osobami
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małoletnimi, które się pojawią na naszym terenie, a mianowicie jeżeli Straż graniczna
przyprowadzi takiego małoletniego do placówki opiekuńczo-wychowawczej, naszym
obowiązkiem jest przyjąć to dziecko a następnie zwrócić się do Sądu o wydanie
postanowienia o umieszczeniu w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu
interwencyjnego, dlatego że jest to umieszczenie interwencyjne. Następnie Sąd
wyznacza Kuratora dla takiego nieletniego a PCPR zwraca się do Urzędu
Wojewódzkiego, gdzie mieści się Wydział ds. uchodźców i tam dalej toczy się
procedura. W między czasie poszukiwana jest rodzina tego dziecka, ale to wszystko
prowadzi Urząd Wojewódzki w Gorzowie.
PCPR zwraca się natomiast do Lubuskiego Urzędu o zwrot środków na utrzymanie
tego małoletniego.
Dyrektor podkreśliła, że w tym wszystkim największym problemem jest sprawa
tłumacza, których na terenie Polski jest 189. To byłby problem, aby takiego tłumacza
do nas ściągnąć, aby móc porozumiewać się z takim nieletnim. Do 13 roku życia w
placówce opiekuńczo-wychowawczej, po 13 roku życia takiego osoby kierowane są
do Ośrodków dla cudzoziemców. Na dzień dzisiejszy nie mamy wolnych miejsc w
placówkach opiekuńczo-wychowawczych, bo 5 dzieci przyjęliśmy z innych powiatów.
Jeżeli będzie taka potrzeba, to znajda się miejsca.
Radny Kazimierz Drozd zwrócił się z pytaniem, czy rodzin zastępczych jest 131 a
dzieci w tych rodzinach jest 224?
Dyrektor Przedaszek stwierdziła, ze tak dokładnie jest. Jedna rodzina zastępcza ma
np. 6 dzieci a w kilku następnych np. 1, 2 czy 3 dzieci.
Pani Przedaszek poinformowała także, że PCPR będzie realizował program 500+.
Obejmie on dzieci z rodzin zastępczych. Nie dotyczy to dzieci umieszczonych w
Domach Dziecka. W tym przypadku nie obowiązują żadne kryteria i każde dziecko
otrzyma 500 zł.
Ad. 8
Przystąpiono do realizacji pkt 8 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubsku za 2015 r.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały?
Radny Kazimierz Drozd zwrócił się z pytaniem, ponieważ w uchwale jest napisane,
że ocenia się pozytywnie działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubsku za
2015 r., natomiast w uzasadnieniu pisze, ż Postępowanie kontrolno – sprawdzające
wykazało uchybienia w sposobie wydatkowania środków przeznaczonych na
pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji pomieszczeń WTZ. I że wystąpiono z
pismem o wyjaśnienie nieprawidłowości związanych z rozbieżnością w liczbie etatów
pomiędzy sprawozdaniem z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lubsku, a
aneksem nr 16 do umowy nr 1/WTZ/2010 o prowadzenie i finansowanie działalności
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lubsku ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 29 grudnia 2010 r.

Stan zatrudnienia pracowników na dzień 31.12.2015 r. wynosi 8 osób, w
ramach 8,25 etatu, co nie jest zgodnie z zawartą umową.
Więc jak to jest tu się ocenia pozytywnie, a w uzasadnieniu są rozbieżności.

7

Pani Beata Mytyś Kierownik WTZ w Lubsku wyjaśniła, że to zdarzenie miało miejsce
wówczas, kiedy jeden pracownik się zwolnił i na to miejsce przyszły 2 osoby na staż
z Powiatowego urzędu Pracy. Nie było żadnego naruszenia finansów, bo te 2
stażystki były w miejsce pracownika, który się zwolnił.
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
oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarach za 2015 r.
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 8.
Ad. 10
Przystąpiono do realizacji pkt 10 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 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 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 9.
Ad. 11
Przystąpiono do realizacji pkt 11 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2016 r. wraz z erratą, która
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została szczegółowo omówiona w trakcie Komisji finansów i budżetu i którą dzisiaj
otrzymali Radni.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały?
Radny Kazimierz Drozd zwrócił się do Skarbnika Powiatu o wyjaśnienie tych zmian.
Skarbnik powiatu wyjaśniła, że w ostatniej otrzymaliśmy ostateczne kwoty dotacji
oświatowej i subwencji oświatowej, stad zmiany w Rozdz. 75801 § 2920 – Starostwo
– 130 433 zł - zwiększenie planu dochodów subwencji oświatowej zgodnie z Ustawą
budżetową na rok 2016i w Rozdz. 75832 § 2920 – Starostwo – 1 038 zł zmniejszenie planu dochodów części równoważącej subwencji ogólnej zgodnie z
Ustawą budżetową na rok 2016
Ponadto w zał. nr 3 – wydatki majątkowe dokonano zmian:
Rozdz. 60014 § 4300 – Starostwo – 100 000 zł – korekta planu wydatków uzupełnienie środków na przeglądy obiektów mostowych, pomiar ruchu na
skrzyżowaniach z przejazdami kolejowymi i metryki tych przejazdów.
Rozdz. 60014 § 6050 – Starostwo – 140 000 zł – korekta planu wydatków uzupełnienie środków na zadanie inwestycyjne „Modernizacja wiaduktu nad linią
kolejową w ciągu drogi powiatowej nr 4620F - ulica Moniuszki w Żarach” –
dostosowanie kwot po przetargowych z uwzględnieniem dokumentacji technicznej,
opłaty za użyczenie działki kolejowej oraz kosztów nadzoru inwestorskiego - zmiana
została ujęta w załączniku nr 3 „Wydatki majątkowe w 2016 roku” do Uchwały RP
Rozdz. 71012 § 4300 –Starostwo – 60 000 zł – korekta planu wydatków
(zwiększenie) – środki na opracowania geodezyjne polegające na modernizacji
operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie uzupełnienia danych
ewidencyjnych, umożliwiających tworzenie raportów: rejestr budynków, rejestr lokali,
kartoteka budynków, kartoteka lokali oraz mapa ewidencyjna dla wszystkich obrębów
gminy wiejskiej Tuplice i gminy wiejskiej Żary.
Rozdz. 80130 § 2540 – Starostwo – 129 395 zł – uzupełnienie środków na dotacje
dla szkół niepublicznych - zmiana została ujęta w załączniku nr 4 „Dotacje udzielone
w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów
publicznych” do Uchwały RP
Zmiany wprowadzone Uchwałą ZP z dn. 29.03.2016 r (zmniejszenie dotacji 85156 o
kwotę 36 000 zł zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2016) oraz Uchwałą RP z dn.
29.03.2016 r. wymagały uaktualnienia części normatywnej Uchwały Rady Powiatu
Żarskiego
Zmiany wprowadzone Uchwałą Zarządu Powiatu oraz Rady Powiatu Żarskiego z dn.
29.03.2016 r. wymagały uaktualnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Żarskiego.
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. 12
Przystąpiono do realizacji pkt 12 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2016-2025.
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Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały?
Brak
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 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 11.
Ad. 13
Przystąpiono do realizacji pkt 13 porządku obrad, tj. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Zbigniew Wydrych zwrócił się z pytaniem dot. budynku szpitalnego w Lubsku,
w którym mieści się ZOL. Doszły do niego informacje, że budynek w tej części został
wyremontowany a jest uszkodzony dach i podczas deszczu zalewane są nowo
wyremontowane sale chorych.
Ponadto zwrócił się z pytaniem dot. części tego samego budynku, w którym była
kiedyś szpitalna stołówka. Czy są jakieś plany remontowe? Czy nie można
przeznaczyć je na gabinety lekarskie?
Starosta Janusz Dudojć wyjaśnił, że rzeczywiście Powiat ma problemy z tym
budynkiem. Z funduszy norweskich zostały wyremontowane pomieszczenia
zajmowane pod potrzeby zakładu opieki długoterminowej.
Remont nie obejmował naprawy dachu.
Na dzień dzisiejszy dokonujemy szacowania kosztów związanych z naprawą dachu
oraz pomieszczeń po stołówce. Po zapoznaniu się z kosztorysem przedstawimy
radzie koszty remontu dachu i budynku.
Radny Józef Radzion stwierdził, że dzisiaj otrzymali informację dot. transportu
zbiorowego – zał. nr 12. Na jakim etapie są rozmowy na temat transportu zbiorowego
z gminami naszego powiatu?
Starosta Janusz Dudojć wyjaśnił, że przekazał kserokopie stanowisk powiatów
wielkopolskich. Jest to województwo bardziej doświadczone od nas, jeżeli chodzi o
transport. Mają dużo większe doświadczenie w tej sprawie, ale też mają takie same
problemy z tym transportem jak my. Chodzi tutaj o słabość ustawy, która nas będzie
nas od 1 stycznia obowiązywała. Jest to ustawa miękka, czyli można, ale nie trzeba i
to nas trochę ratuje. My mamy stanowisko Konwentu Starostów powiatów woj.
lubuskiego podobne, nie mniej jednak, co powiat to ma inne pomysły, bo znajduje się
w innej sytuacji geograficznej. My jesteśmy powiatem na peryferiach i mamy niektóre
gminy większe niż niektóre są powiaty.
Sprawa ma się inaczej w powiecie świebodzińskim, gdzie wszystkie drogi przecinają
się i wszystkie pociągi przechodzi.
Powiat żagański dogaduje się z gminami. Mają troszeczkę inną sytuację a my mamy
sytuację bardziej podobna do Nowej Soli. Nowa Sól na zasadzie prezydenckiej,
wielkiej aglomeracji doszła do wniosku, że zorganizuje zakład budżetowy i dla dobra
rozwoju Nowej Soli rozwinie to powiatowo na inne gminy i tam jest liderem miasto
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Nowa Sól, Prezydent i tam inwestują pozyskują środki, rozbudowują MZK, PKP i
wszystko.
My mieliśmy spotkanie ze wszystkimi Burmistrzami i Wójtami i Żary nie są
zainteresowane współpracą, jeżeli chodzi o transport zbiorowy. Ciężko jest
zorganizować coś nawet powiatowo w transporcie zbiorowym powiatu, gdzie w
mieście mieszka 40 tys. mieszkańców, na peryferiach w gminie następne 20 tys. zł. a
gdzieś tam 39 tys. mieszkańców po terenie. Jest trudno przeskakiwać przez jedna
gminę czy przez jedno miasto i część ma się zajmować tym transportem a część nie.
Zostają nam gminy typu Tuplice, Trzebiel, Przewóz, które za dużo pieniędzy
budżetowych nie mają, żeby sfinansować transport zbiorowy, tak jak to wymyślili
sobie w Żaganiu.
Takie przypadki wycofywania się naszych gmin ze wspólnych zamierzeń już
przechodziliśmy w sytuacji szczepień dziewcząt przeciw rakowi szyjki macicy, gdzie
wycofał o nam się Lubsko, Przewóz, Trzebiel.
Tak, ze w tym przypadku z rozwagą pochodzimy do tematu. Są stanowiska innych
powiatów, że ta ustawa jest do poprawki. Takie stanowisko jest powiatowa
województwa wielkopolskiego.
Radny Kazimierz Drozd zwrócił się z pytaniem, czy to poprzedni rząd przygotował tę
ustawę, czy też obecny?
Starosta wyjaśnił, że ustawa przygotowana została przez poprzednią ekipę rządzącą.
Ad. 14
Przystąpiono do realizacji pkt 14 porządku obrad, tj. Wolne wnioski, sprawy różne.
Radny Tomasz Czajkowski zwrócił się z prośbą do przewodniczącej rady, aby na
kolejnych wystąpieniach tak zacnych służb, radni mieli możliwość zapoznania się
wcześniej z tymi sprawozdaniami.
Przewodnicząca rady poinformowała, że sprawozdania te i informacje są zawsze
wcześniej złożone w Biurze Rady powiatu i zawsze jest do nich wgląd tak przed
sesja jak i po sesji. Zapewniła, że następnym razem wcześniej przygotuje te
materiały dla radnych.
Przewodnicząca rady Helena Sagasz poinformowała, że dzisiaj radni otrzymali
sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za 2015 rok, informację o
kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Żarskiego na dzień 31.12.2015 r. oraz informację
o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 r.
Dzisiaj także radni otrzymali projekt Statutu Powiatu Żarskiego opracowany przez
Komisję doraźną.
Poprosiła o przeanalizowanie przedstawionego Statutu na Komisjach Stałych Rady i
przedstawienie ewentualnych propozycji zmian.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu zamknęła
posiedzenie XVI sesji Rady Powiatu Żarskiego o godz. 1215.
Protokół z odtworzonego
nagrania oraz notatek z przebiegu
obrad sesji sporządziła:
Barbara Suprynowicz
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