PROTOKÓŁ NR XVII/2016
z sesji Rady Powiatu Żarskiego odbytej w Żarach
w dniu 26 kwietnia 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 XVI 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. Informacja z działalności Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
Powiatu Żarskiego – wystąpienie Dyrektora Zespołu Pani Lucyny HoffmannCzyżyk.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Żarskim
a Gminą Lubsko dot. realizacji inwestycji na terenie Gminy Lubsko.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Żarskim
a Gminą Lubsko dot. realizacji inwestycji na terenie Gminy Lubsko.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na
2016 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Żarskiego na lata 2016-2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Żarskiego do wszczęcia uproszczonego postępowania skargowego.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. 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 XVI 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,
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„przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 0 głosów
Protokół z XVI 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. sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Żarskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat
( pow.240 m2) dla firmy z Wrocławia.
2. Pkt 12-15 - wyznaczenia do sprzedaży na własność w drodze przetargu
nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu
Żarskiego, położonego w obrębie 3 miasta Żary na ul. Boh. Getta. Ile szacuje się
za m2 tego wykopu?
3. Pkt 17 i 18 - zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Żarskim a Gminą
Lubsko dot. realizacji inwestycji na terenie Gminy Lubsko ( Małowice i MałowiceMokra) i (Białków). Czy jest wyliczony koszt, że to będzie kosztowało 686 tys. zł.
w I przypadku i 625 tys. zł. w II przypadku, jak to wygląda z finansami? Ile Powiat
a ile Gmina?
4. 20.04.2016 r. – Wizyta Wojewody Lubuskiego w Starostwie Powiatowym
w Żarach - czy poruszane były sprawy związane z transportem zbiorowym?
Starosta Janusz Dudojć wyjaśnił, że w odniesieniu do pytań związanych
z zawarciem porozumienia z gmina :Lubsko, to w tym przypadku koszt ponosi gmina
Lubsko. My jako powiat graniczymy z drogami w Lubsku i Lubsko wnioskowało do
PROW-u . Rozstrzygnięcia będą po Nowym Roku. Taka uchwała jest potrzebna dla
Gminy lubsko. Nie ma żadnych kosztów Powiatu Żarskiego. Kwota podana
w uzasadnieniu to koszt inwestycji gminy Lubsko.
W odniesieniu do zapytania dot. mieszkań na ul. Boh.Getta wyjaśnił, że są
podzielone mieszkania. Jest to budynek, który jeszcze niedawno wynajmowany był
przez ŁWSH. Podzielono to na mieszkania. Dwa mieszkania już były zajęte, a 4
mieszkania są do przetargu i jak będą chętni to je sprzedamy po cenie rynkowej
i poprze targowej.
Starosta odniósł się do wizyty Wojewody Lubuskiego. W trakcie spotkania nie
omawiano transportu zbiorowego. Wizyta dot. przejścia granicznego w Olszynie.
Druga edycja tego spotkania była wczoraj na przejściu i dot. planowanego powrotu
do kontroli na granicy w związku z dwoma poważnymi imprezami, które maja mieć
miejsce w Polsce, tj. szczyt NATO i Światowy Dzień Młodzieży. Obie te imprezy mają
się odbyć w lipcu.
Starosta dodał, że m.in. poprosił Wojewodę o interwencję, ponieważ mamy kłopot na
granicy, ponieważ wszyscy zapomnieli, ze może być tak, że granice kiedyś wrócą,
może na jakiś okres i my na dzisiaj na Olszynie nie mamy, co zaproponować Straży
Granicznej. Generalna Dyrekcja Dróg zrzuca to wszystko na nas, a my niestety nie
możemy inwestować nie na naszym terenie.
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Na spotkaniu obiecał Wojewodzie, że nie zostawimy Straży Granicznej i zadanie
takie w lipcu pomożemy wykonać a za to Wojewoda zorganizował tak spotkanie, że
GDDKiA będzie musiała uregulować sprawę związaną z oświetleniem i infrastrukturą
drogi.
Wojewoda nie przyjechał z pustymi rękoma, ponieważ od pewnego czasu
zabiegaliśmy o to, żeby załatwić 2 ha2 terenu pod budowę nowej Komendy
powiatowej państwowej Straży Pożarnej. Wojewoda to załatwił i dzisiaj już posiadają
działkę.
Jesteśmy już wpisani na listę i możemy uruchomić – Komendant może już uruchomić
środki od samorządu uruchomić na projekt i w ciągu maks. 4 lat taka nowa Komenda,
nowoczesna może powstać.
Starosta poinformował, że gościliśmy Wojewodę również w „Szpitalu na Wyspie”.
Jest to związane z przyszłym finansowaniem służby zdrowia. Może tak być, że
Wojewoda będzie się tym zajmował, czyli finansowaniem w służbie zdrowia.
Wojewoda był pod wrażeniem wnętrza szpitala i te wszystkie środki, które radni
przekazywali do tej pory na szpital nie poszły na marne. Ten nowoczesny trakt
porodowy i inne oddziały zrobiły bardzo duże wrażenie na nim.
Te dwie wizyty Wojewody to były bardzo owocne spotkania.
Jeżeli chodzi o transport zbiorowy, to ten temat omawiano na Konwencie Starostów.
Jest pewna destabilizacja. Każdy powiat inaczej na mapie usytuowany. Inne linie
wojewódzkie biegną, i pociągi i autobusy. My, jako Konwent Powiatów Lubuskich
zanegowaliśmy. Ostatnio przedstawił radnym stanowisko powiatów wielkopolskich.
Niektóre powiaty w porozumieniach celowych dogadują się z gminami, jednak u nas
największa gmina miejska Żary nie chce się w tej sprawie dogadać.
Nie jest to sprawa życia i śmierci. Autobusy jeżdżą, pociągi jeżdżą. Tutaj chodzi
o respektowanie zniżek i tutaj może być delikatny problem na początku roku. Nie
mniej jednak widać już, że jest troszeczkę zamieszanie wokół tego tematu i pewnie
będzie to musiało Państwo polskie cos na to poradzić.
Starosta odniósł się do zapytania związanego z wydzierżawianiem, to tutaj chodzi o
sporządzenie i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Żarskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat ( pow.240 m2).
Atroxa Sp. z o.o. z Wrocławia złożyła wniosek w sprawie wydzierżawienia terenu o
powierzchni 240,00 m2 znajdującego się pomiędzy budynkiem nr 6.2 a budynkiem
6.3, położonej w części drogi wewnętrznej, położonej na działce oznaczonej nr
1178/4,
położonej
w
obrębie
Jeziory
Wysokie
gmina
Brody
z przeznaczeniem na działalność gospodarczą zarejestrowanego odbiorcy, na okres
3 lat. Wniosek jest spójny z wnioskiem Spółki Atroxa z marca 2016 r.
o wynajem dwóch budynków nr 6.2 i 6.3 wraz z 100 m2 powierzchni pomiędzy
budynkami.
To są takie procedury opisane zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
Zarząd przeznacza taką działkę na wydzierżawienie na okres 3 lat. Wszystko jest
opisane w sprawozdaniu i można się wszystkiego dowiedzieć.
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 uczestniczyła w konferencji
naukowo-szkoleniowej zorganizowanej w auli szkoły muzycznej. Konferencja dot.
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poprawy ochrony zdrowia osób starszych, niesamodzielnych i przewlekle chorych
z Żar, Lubska i pozostałego obszaru południowej części województwa lubuskiego.
Omawiany był projekt dofinansowań m.in. z funduszów norweskich na lata 20092014 w ramach, którego dostaliśmy dofinansowanie rzędu 1,5 mln zł. Środki te
zostały bardzo dobrze wykorzystane w poprawę opieki leczenia osób starszych,
przewlekle chorych domyślne – oddział geriatrii, oddział pielęgnacyjny i opiekuńczoleczniczy w Lubsku.
Bardzo dobrze o tym programie mówiła Pani kierownik oddziału opiekuńczoleczniczego z Lubska. Bardzo dokładnie opowiedziała o tej sytuacji.
W konferencji uczestniczyło bardzo dużo kompetentnych osób w tej dziedzinie
zdrowia. Był konsultant wojewódzki z dziedziny geriatrii, było wielu lekarzy
i pielęgniarek
Jego zdaniem konferencja była na bardzo wysokim poziomie. Można było bardzo
dużo z niej wywnioskować, bardzo dużo się dowiedzieć jak inna jest specyfikacja
postępowania i leczenia pacjenta po 65 roku życia. W skali województwa lubuskiego
Żary są w ścisłej czołówce w tej opiece i może pokazać innym regionom, innym
miastom jak się powinno dbać o osoby starsze, przewlekle chore.
Pan Femlak podkreślił, że w najbliższym czasie podejdziemy do tematu związanego
z wyremontowaniem pozostałej części szpitala w Lubsku, gdzie widać wielka
potrzebę, aby pozyskać metry kwadratowe dla łóżek, dla tych osób przewlekle
chorych i łóżek dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej i na pewno na radzie
|Powiatu ten problem wróci nie raz, nie dwa. Obiekt należy wyremontować. Bieżące
uszczerbki te, które są, m.in. dach, ogrodzenie, fragment elewacji wymagają pilnych
potrzeb, pilnych remontów i na pewno do tego rada Powiatu wróci.
Przewodniczący Edukacji i Unii Europejskiej Pan Tadeusz Płóciennik poinformował,
że Komisja nie spotkała się w okresie międzysesyjnym, brała natomiast czynny
udział w innych imprezach a szczególnie w ważnej tj. Targach Edukacyjnych
zorganizowanych w ZSO w Żarach.
Brala udział w ważnych imprezach sportowych, które w tym czasie się odbywały.
Były to biegi przełajowe, była to tzw. „Dycha po Żarach”, turniej koszykówki – ćwierć
finał mistrzostw wojewódzkich. Uczestniczyli też w wizycie Wojewody Lubuskiego,
który zaszczycił nas swoją obecnością.
Komisja n bieżąco monitoruje działalność szkół przyglądając się problemom, które na
najbliższej Komisji będą omawiane.
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej Pan Tomasz
Czajkowski poinformował, że Komisja nie obradowała w okresie międzysesyjnym, ale
uczestniczyła w spotkaniu z Wojewodą dot. m.in. spraw drogowych. Członkowie
Komisji uczestniczyli w posiedzeniu Rady Gminy Tuplice na czele z Panią
Przewodniczącą Rady jak również wiceprzewodniczącym Komisji Panem Wiktorem
Kułdoszem.
Główny temat to sprawy dróg powiatowych na terenie gminy Tuplice. Przekazaliśmy
informację, którą wcześniej przegłosowała nasza Rada, tj., przystąpienie do
opracowania dokumentacji jednej z ważniejszych dróg w gminie Tuplice, drogę
łączącą stolicę z Lubskiem ze stolicą gm. Lubsko. Chodzi o kolejny odcinek
pozwalający na dużo lepszy, dużo szybsze podróżowanie w lepszym komforcie do
Lubska, jednego z głównych tras, którym mieszkańcy podróżują z uwagi na dojazd
do pracy.
Uczestniczyli także w spotkaniu z Panem Wojewodą. Spotkanie dot. wizyty także
w „Szpitalu na Wyspie’. Pokazywaliśmy, co zostało dokonane. Wojewoda przychylił
się do tego, do naszej prośby i będzie wizytował placówki medyczne wraz
z pracownikami merytorycznymi.
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Wojewoda obiecał pomoc w sprawach podnoszonych przez Starostę, tj. skorzystania
z dofinansowania z pieniędzy rządowych na inwestycje w naszym szpitalu. Wszystko
to robimy i robimy to na razie własnym nakładem. Wojewoda obiecał pomoc w tym
temacie. Obiecał, że nie nabędzie przeszkadzał, a jak będzie możliwość to będzie
pomagał.
Wojewoda z podziwem patrzył na to, co zostało zrobione w „Szpitalu na Wyspie”.
Ponadto rozmawiano na temat spraw związanych ze szkolnictwem a rozmowa dot.
jak w Nowej Soli została przeprowadzona modernizacja szkolnictwa
Najważniejszą rzeczą było prostowanie tych spraw, które przez wiele miesięcy nie
mogły się doczekać porozumienia z Dyrektorem GDDKiA. Pan Wojewoda zadziałał
natychmiastowo i dyrektor GDDKiA podjął działania.
Ponadto przekazał bardzo dobrą wiadomość dla Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej, że maja już działkę na budowę nowej Komendy.
Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Pan Edward Bojko poinformował, że
Komisja w okresie międzysesyjnym spotkała się raz w dniu 25 kwietnia. 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.
Zajmowano się przede wszystkim ochrona przeciwpowodziową w mieście Lubsko
i Jasień. Spotkali się z Burmistrzami obu miast oraz z kierownikiem Lubuskiego
Oddziału Melioracji. Komisja poznała regulacje cieków wodnych w tych miastach.
Jakie są zabezpieczenia i na ile te zabezpieczenia chronią obie miejscowości przed
powodzią. Z informacji, którą uzyskali, w tej chwili oba miasta są chronione przed
powodzią w granicach 70%. W planach obu miast jest dalsza inwestycja
w zabezpieczenie ich przed powodzią.
Ad. 4
Przystąpiono do realizacji pkt 4 porządku obrad tj. informacji z działalności Zespołu
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego.
Dyrektor Zespołu Poradni Pani Lucyna Hoffmann-Czyżyk przedstawiła slajdy
związane z działalność Zespołu – zał. nr 3.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
pytania do złożonej informacji
Radny Józef Radzion podziękował Pani Dyrektor Zespołu za duże zaangażowanie
w pomoc nie tylko dzieciom, ale i osobom dorosłym. Zostały zorganizowane na
terenach wiejskich w różnych gminach taka pomoc psychologiczna. Psycholodzy
mają dyżury raz w miesiącu w gminach oraz prawnicy. Ta pomoc prawna jest
udzielana i za tą wspaniała inicjatywę w imieniu tej społeczności podziękował.
Pan Radzion podkreślił wielką pracę Zespołu Poradni w udzielaniu pomocy dzieciom,
tym bardziej, że tych różnych dysfunkcji przybywa.
Przewodnicząca Rady Helena Sagasz podziękowała za szczegółowe sprawozdanie.
Zwróciła się także z pytaniem, czy oprócz tego, czym Pani Dyrektor się zajmuje, ·o
czym mówiła Pani, Pan Starosta i wiele osób miało okazję być na takiej uroczystości
tutaj po drugiej stronie budynku Starostwa, wtedy, kiedy się spotkaliśmy z rodzinami
adopcyjnymi.
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Pani Sagasz stwierdziła, że nie jest łatwo pracować z ta problematyką, ale te kilka
godzin spędzone z tymi rodzinami zastępczymi, które przyszły na zorganizowany
wspólny taki dzień, wszyscy byli pod wielkim wrażeniem.
Przewodniczącą Rady niezmiernie poruszyło to, jak zachowują się rodzice, jak
zachowują się dzieci, które znalazły swój dom, swoja nową mamę, swojego nowego
tatę, jak oni okazują swoją wdzięczność. Nie raz, w tym dniu serce podeszło do
gardła, jak widziała tych rodziców rzucającym się \pani Dyrektor na szyje, jak widziała
przytulające się dzieci, za to składa gorące i serdeczne podziękowania.
Pani Lucyna Hoffmann-Czyżyk stwierdziła, że jest to oczywiście ta druga strona jej
działalności, którą tutaj szczegółowo nie przedstawiała.
Stwierdziła, że Radni mają świadomość z inicjatywy poprzedniego Zarządu Powiatu
ten ośrodek powstał i tak naprawdę był zagrożony w swoim istnieniu. Jest on nadal
zagrożony, tak, więc wszystkich radnych prosi, jeżeli tylko są w stanie o to walczyć,
to niech walczą, bo umowa kończy się w roku 2016.
Dyrektor stwierdziła, że są tak trochę solą w oku w publicznym ośrodkom
adopcyjnym zwłaszcza w Zielonej Górze, ponieważ tak naprawdę oni dysponują
ogromnymi pieniędzmi. Obejmują swoim zasięgiem po 5 powiatów, bo jeden
Ośrodek jest w Gorzowie i jeden w Zielonej Górze. Uważają oni, że te dwa powiaty,
bo w zeszłym roku mieliśmy tylko jeden powiat żarski. Dzięki staraniom obecnego
Starosty w tym roku powiat żagański wrócił do naszego Ośrodka, bo dzięki temu
rodzice, którzy u nich oczekują na dzieci dostają te dzieci i są szczęśliwi. Jednak
ciągle jest to tak, ze my działamy za tak niewielkie pieniądze i dlatego bardzo
dziękuje Radnym za to, że dofinansowują ten nasz Ośrodek adopcyjny, ponieważ
gdyby nie ta pomoc, to za 10 tys. zł., które dostają z Urzędu Marszałkowskiego na
rok, nie daliby rady funkcjonować. Dyrektor poinformowała, że mają bardzo dużo
darowizn. Ludzie, którzy wiedzą jak funkcjonują, wpłacają nam pieniądze, ale gdyby
nie pomoc powiatu, to w ogóle nie mogliby istnieć.
Ad. 5
Przystąpiono do realizacji pkt 5 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Żarskim a Gminą Lubsko dot. realizacji
inwestycji na terenie Gminy Lubsko.
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” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 4.
Ad. 6
Przystąpiono do realizacji pkt 6 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Żarskim a Gminą Lubsko dot. realizacji
inwestycji na terenie Gminy Lubsko.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały?
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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” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 5.
Ad. 7
Przystąpiono do realizacji pkt 7 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2016 r. wraz z erratą, którą dzisiaj
otrzymali Radni.
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 6.
Ad. 8
Przystąpiono do realizacji pkt 8 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 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
upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Żarskiego do wszczęcia
uproszczonego postępowania skargowego.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały?
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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” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 8.
Ad. 10
Przystąpiono do realizacji pkt 10 porządku obrad, tj. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Kazimierz Drozd stwierdził, że kiedy robiono remont Alei Wojska Polskiego,
było takie zobowiązanie tej firmy, że drogi dochodzące do tej drogi zostaną
przywrócone do stanu pierwotnego. Chodzi o ul. Kruczą i Akacjową oraz ulicy koło
cmentarza, tj. ul. Szpitalnej. Są one zniszczone przez samochody, które uczęszczały
po nich na czas remontu. Działkowcy chcą, aby te ulice zostały naprawione,
zinwentaryzowane i przekazane do miasta Żary. Z posiadanych informacji od
działkowców, Burmistrz Miasta wyraziła wolę gotowości do ich przejęcia.
Starosta Janusz Dudojć stwierdził, że objazd był przez ul. Kruczą i wszystko zostało
poprawione na tej drodze i przywrócone do stanu pierwotnego. Jeżeli coś jest nie tak
to zostanie to poprawione. Ponadto nie są to drogi powiatowe a i tak zrobiono więcej
niż się powinno. Zrobiliśmy w ramach inwestycji na Alei zrobiliśmy ul. Lelewela, która
nie była w planie. Zrobiliśmy światła na Alei, których też nie było w planie.
Ta interpelacja powinna być zgłoszona do miasta.
Radny Kazimierz drozd w kwestii formalnej zapytał się, ta droga przy cmentarzu był
kiedyś droga wojskową, to teraz czyja jest własnością?
Starosta wyjaśnił, że na pewno nie jest to droga powiatowa. Ul. Krucza jest drogą
gminną, a działkowcy chcieli wykorzystać objazd na czas remontu do przebudowy tej
drogi.
Powiat i tak zrobił na tej drodze więcej niż powinien. Nie możemy wydatkować
pieniędzy na nie nasze drogi.
Radny Marek Femlak po raz kolejny zwrócił się do radnych abyśmy wspólnie podjęli
uchwałę intencyjną skierowaną do Towarzystwa im. Św. Brata Alberta, aby
Hospicjum żarskie nazwać im. Ks. Zygmunta Czepirskiego. Jeżeli są jakiekolwiek
prawne, statusowe przeciwwskazania, to niech nam odpiszą.
Dobrze wszyscy wiedzą, żeby nie ten człowiek, gdyby nie ks. Czepirski Hospicjum
w Zarach by nie było. Jeżeli ktoś uważa inaczej, to on to zdemontuje.
Jako Powiat daliśmy działkę pod ten budynek, miasto jest właścicielem. Dokładamy
środki finansowe i uważa, ze ten człowiek zasługuje na to, żeby jego cześć, jego
pamięć została utrwalona na zawsze. Po raz kolejny, jako Komisja wnosi o podjecie
takiej uchwały intencyjnej. Jeżeli nie mogą, to, dlaczego nie mogą? Jeżeli nie
możemy nazwać budynku, to nazwijmy skwerek przy tym Hospicjum, ale nie
rozumie, dlaczego nie chce Towarzystwo nadać jemu imię ks. Zygmunta
Czepirskiego.
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Starosta Janusz Dudojc poinformował, że odbył oficjalne spotkanie
z przedstawicielami Towarzystwa Brata Alberta z Łodzi, którzy są formalnie nad tym
zarządem, który jest w naszym Hospicjum
Z tego, co zauważył, to nie są oni zainteresowani, żeby nazwę Towarzystwa Brata
Alberta Zamienic na naszego księdza i nazwać jego imieniem.
Zdaniem Starosty trzeba byłoby zwrócić się do tego Zarządu zwrócić i zapytać po
przyjacielsku, dlaczego oni nie chcą. To powinien być wniosek Zarządu
prowadzącego. My możemy apelować, ze to jest bardzo dobry pomysł, aby nie
zapomnieć o księdzu.
Jeżeli rzeczywiście oni całkowicie pójdą w tym kierunku, że nie, to jest w pobliżu
teren powiatowy, jest „Szpital na Wyspie|” i gdzieś możemy postawić jakiś pomnik
czy jakiś skwer, czy ławeczkę ozdobna ufundować.
Radny Marek Femlak ponownie zaapelował o podjęcie przez Radę uchwały
intencyjnej i żądajmy konkretnych odpowiedzi od Towarzystwa, dlaczego nie?
Czy oni maja prawo żeby odmówić tej woli samorządowców, mieszkańców?
Starosta zaproponował, aby przygotować taka uchwałę Komisja przygotowała.
Radny Pan Femlak poprosił, aby taką uchwałę podjąć na najbliższej sesji.
Przewodnicząca rady stwierdziła, że jeżeli taki wniosek wpłynie do rady, to poddamy
to pod glosowanie, jako uchwały intencyjnej na najbliższej sesji.
Radny Kazimierz Drozd poinformował, że jego zdaniem jest to całkowicie słuszne, bo
my reprezentujemy mieszkańców, bo oni nas wybrali a Stowarzyszenie też zostało
zatwierdzone przez Radę i w związku z tym chyba wyższym forum jest Rada
Powiatu.
Pan Drozd zwrócił się ze sprawą, tj. na zebraniu działkowców wyszło, ze działki te na
ul. Akacjowej, Kruczej, Szpitalnej, zostały zniszczone w większości przez dziki.
Wystąpiono o to, żeby zrobić odstrzał. Stwierdzono, że niby może być tam odstrzał
30,40 dzików. W związku z tym, Stowarzyszenie występuje do Starosty, żeby
Starosta tym się zajął a Starosta ponoć odpowiada, że jak działkowcy chcą, to niech
za ten odstrzał zapłacą. Przecież te dziki nie są działkowców, tylko Skarbu Państwa
a Skarb Państwa reprezentuje Starostwo. Ile byłoby tych dzików, ale Starostwo
powinno o tym pamiętać, że zarządza Skarbem Państwa i ma te dziki sam odstrzelić.
W tym przypadku chyba Starostwo nie odpowie, że to nie Starostwa.
Starosta Janusz Dudojć stwierdził, że jest to uproszczona sprawa, czyj ten dzik jest.
Nasi przedstawiciele, nasi fachowcy byli na spotkaniu i to oni przedstawiali
stanowisko Starostwa prawne i to nie jest tak jak mówi radny Pan Drozd, że jak
Skarb Państwa to mamy my te dziki złowić czy złapać, czy odstrzelić. Nie jest to takie
proste. Co innego jest w lesie a co innego w mieście. Są inne uwarunkowania
i Wobec tego przedstawi radnemu nasze stanowisko na piśmie.
Radny Tomasz Czajkowski stwierdził, że z tego, co wie, a jest członkiem
Towarzystwo Pomocy Brata Alberta i Pani Ania Ślawska też i Towarzystwo
funkcjonuje dużo dłużej niż Rada Powiatu.
Zadeklarował, że wspólnie z radną Panią Ania Ślawską podejmą się negocjacji
w sprawie nadania Hospicjum imienia ks. Zygmunta Czepirskiego. To się należy
księdzu Czepirskiemu. Gdyby nie jego osobiste zaangażowanie, żeby nie chodzenie
jego za wszystkich i do wszystkim, żeby nie to jego wręcz żebranie o datki nie byłoby
tego budynku, gdzie ludzie w ostatnich chwilach życia mają odpowiednią opiekę.
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Ad. 11
Przystąpiono do realizacji pkt 11 porządku obrad, tj. Wolne wnioski, sprawy różne.
Starosta Janusz Dudojć poinformował, że zakończyły się negocjacje na Konwencie
Starostow dot. podziału środków 2-ch programów związanych ze szkolnictwem
zawodowym
Pierwszy ten program tzw. miękki na pro ludzkie - kapitał ludzki, na ucznia, na
pracodawcę, rynek pracy, środki na wyposażenie. Na ten program było ogólnie dużo
pieniędzy.
W drugim programie tzw. twardym – przeznaczonym na remonty, budowę.
Razem wynegocjowano po ciężkich negocjacjach trwających rok czasu mamy na
powiat żarski prawie 25 mln zł. wspólnie razem, najwięcej po Zielonej Górze.
Jesteśmy zadowoleni. Mamy duże pieniądze i uważa, że wesprze to szkolnictwo
zawodowe i oświatę ogólnie w powiecie.
Starosta wyjaśnił, że te proporcje nam nie za bardzo pasują, bo na miękkie projekty
mamy 23 mln zł. a na twarde 2 040 000 zł.
Jako powiat mamy trochę problemów w dobudowach, przebudowach i poprosił
Komisję, aby się przyjrzały tym problemom, bo musimy coś dorzucić na pewno do
tego programu, zwłaszcza do tego, żeby te urządzenia, które możemy kupić
z projektu miękkiego za 2-3 mln zł., żeby było można je wstawić.
Starosta poinformował, że przygotowujemy z Zarządem projekty przebudowy
warsztatów. Dzisiaj mieliśmy pierwszą wizualizacje warsztat ów ZSOiT w Żarach.
Projektant przedstawiał rozwiązania projektowe, które mogą być etapowane.
Czekamy teraz na następne koncepcje, tj. warsztatów budowlanki i samochodówki.
Uruchomiliśmy w tej chwili zadanie na ZST w Lubsku. Wszystko razem przedstawimy
Radzie do analizy i będziemy się zastanawiać, czy robić to każdemu po trochę, czy
robić warsztaty w jednym miejscu a następne warsztaty przesuwać do realizacji
w innym terminie. Jest to ważny temat, ale musimy to wszystko razem spiąć.
Przewodnicząca rady Helena Sagasz poinformowała, że dzisiaj radni otrzymali
sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego, które zgodnie z art. 270
ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zarząd przekazuje organowi stanowiącemu do
31 maja roku następującego po roku budżetowym. My mamy to sprawozdanie już
dziś. Planujemy sesję budżetową na 31 marca 2016 r.
Przewodnicząca poprosiła również, aby Radni w swoim Komisjach zajęły się analizą
Statutu Powiatu Żarskiego. Chciałaby by, aby ten Statut przyjąć przez Radę przed
wakacjami
Pni Sagasz przypomniała, że jeżeli ktoś z radnych nie złożył oświadczenia
majątkowego za rok 2015, to są to ostatnie dni. Termin mija 30 kwietnia 2016 r.
Radny Wiktor Kułdosz zaprosił radnych na otwarcie pomnika w Żarkach Wielkich
w dniu 15 maja 2016 r. Uroczystości rozpocznie msza święta w Kościele o godz. 11.
Przewodniczyć będzie nasz biskup ordynariusz.
Radny Edward Łyba poinformował, że dzisiaj do Klubu Radnych Forum
Samorządowego Miast i Gmin dołączył radny Marek Femlak. Od dnia dzisiejszego
w skład Klubu wchodzi 6 radnych.
Radny Tomasz Czajkowski zwrócił się z prośbą o przekazywanie, informacji
i sprawozdań na daną sesję w formie załączników do programu sesji. Pozwoli to na
wcześniejsze zapoznanie się z tymi informacjami i sprawozdaniami, co pozwoli na
merytoryczną dyskusję.

10

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu zamknęła
posiedzenie XVII sesji Rady Powiatu Żarskiego o godz. 1215.
Protokół z odtworzonego
nagrania oraz notatek z przebiegu
obrad sesji sporządziła:
Barbara Suprynowicz
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