PROTOKÓŁ NR XVIII/2016
z sesji Rady Powiatu Żarskiego odbytej w Żarach
w dniu 31 maja 2016 r.
Otwarcia posiedzenia dokonała o godzinie 1000 Przewodnicząca Rady Powiatu
Helena Sagasz witając wszystkich radnych, Starostę, Wicestarostę, Sekretarza,
Skarbnika Powiatu oraz wszystkich zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności (zał. nr 1) Przewodniczący Rady stwierdził, że na sali
obecnych jest 20 radnych ( nieobecny Marek Cieślak), co stanowi kworum, przy
którym Rada może prowadzić obrady oraz podejmować prawomocne uchwały.
Przewodnicząca Rady Pani Helena Sagasz stwierdziła, że Radni otrzymali porządek
obrad sesji, tj.
1. Przyjęcie protokołu XVII sesji Rady Powiatu Żarskiego.
2. Sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy
Zarządu Powiatu w okresie między sesjami – zał. nr 1.
3. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy
Komisji w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi Powiatu Żarskiego za rok 2015.
5. Informacja z funkcjonowania i zabezpieczenia opieki medycznej w Powiecie.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
Żarskiego za rok 2015:
a) zapoznanie się ze:
- sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za 2015 rok,
- sprawozdaniem finansowym Powiatu Żarskiego za 2015 rok,
- opinią RIO w Zielonej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu
Żarskiego za rok 2015,
- informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Żarskiego na dzień
31.12.2015 r.
b) dyskusja
c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu
Żarskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok
2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:
a) zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej
b) zapoznanie się z opinią RIO w Zielonej Górze w sprawie wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok
2015.
d) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu
Żarskiego za rok 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na
rok 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół
Samochodowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Żarskiego do wszczęcia uproszczonego postępowania skargowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Żarskiego do wszczęcia uproszczonego postępowania skargowego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Żarskiego.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
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14. Wolne wnioski, sprawy różne.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
przedstawionego programu sesji?
Brak.
Ad. 1
Przystąpiono do realizacji pkt 1 porządku obrad tj przyjęcia protokołu XVII sesji Rady
Powiatu Żarskiego.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
protokołu?
Brak uwag.
Przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 20 radnych:
„za przyjęciem” - 20 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 0 głosów
Protokół z XVII sesji Rady Powiatu został przyjęty większością głosów.
Ad. 2
Przystąpiono do 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 Kaźmierz Drozd zwrócił się z zapytaniem dot. :
1. odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych im. KEN
w Żarach,
2. ustalenia stawki wywoławczej, kwoty wadium i kaucji do Uchwały nr 331/2016
z 26 kwietnia 2016 r.,
3. wyrażenia zgody na wejście na teren nieruchomości oznaczonej numerem działki
160/9 położonej w obrębie 1 miasta Lubsko,
4. jak przedstawia się sprawa transportu drogowego,
5. spotkania dot. odstrzału dzików na terenie m. Żary.
Starosta Janusz Dudojć w odniesieniu do poszczególnych pytań udzielił
następujących odpowiedzi:
ad.1 – dot. to zmiany prowadzenia szkoły. Przechodzimy na wyższy poziom
organizacji, czyli wy zszyj szkoły zawodowej. Wchodzimy w takie centrum kształcenia
zawodowego i ustawicznego i nie da się tego zrobić bez odwołania dyrektora
obecnej struktury szkoły i nie da się b4ez przeprowadzenia nowego konkursu na
dyrektora Centrum;
ad. 2 – Starosta stwierdził, że wszystko jest w opisie, tj, Uchwałą nr 331/2016 z dnia
26 kwietnia 2016 r. Zarząd Powiatu Żarskiego wyznaczył poniższą nieruchomość
zabudowaną stanowiącą własność Powiatu Żarskiego do oddania w najemdzierżawę na okres 10 lat.
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Nieruchomość zabudowana budynkiem nr 31, wolnostojącym, jednokondygnacyjnym
o powierzchni użytkowej – 28,20 m2, powierzchnia zabudowy 35,10 m2, położonym
na działce oznaczonej nr 222/6 o powierzchni 1.8963 ha, budynek posiada
oprzyrządowanie do wagi pomostowej, która również jest przedmiotem dzierżawy.
Łączna powierzchnia objęta przetargiem wraz z urządzeniem wagowym wynosi
199,10 m2. Budynek oraz grunt jest przeznaczony na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie usług.
Zgodnie z Uchwałą Nr 413 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 01.08.2013r. w
sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przetargów za najem i dzierżawę, Zarząd
każdorazowo ustala stawkę wywoławczą za 1m2 powierzchni najmu-dzierżawy,
wysokość wadium i kaucji oraz formę wniesienia kaucji przed ogłoszeniem
przetargu.);
ad. 3 - Projektant Krzysztof Nowecki wystąpił z wnioskiem do dyrektora Zespołu
Poradni Psychologiczno Pedagogicznych Powiatu Żarskiego o zgodę na wejście na
teren nieruchomości oznaczonej działką nr 160/9 w obrębie 1 miasta Lubsko w celu
uzgodnienia trasy przyłącza kablowego nn wraz ze złączem kablowym nn oraz
uzgodnienie przebudowy istniejącego słupa nn posadowionego na działce 160/9.
ad. 4–sprawa transportu drogowego, czyli wejście w życie tej ustawy zostało
przesunięte o rok i w tym czasie Rząd RP ma przeanalizować te ustawę;
W odniesie do pytania dot. spotkania Koła Łowieckiego odpowiedzi udzielił radny
Dariusz Dyba.
Stwierdził, że Koło Łowieckie „Cietrzew” w większości swoim obrębem obejmuje
gminę Przewóz, gminę Lipniki i część m. Żar. Działki w m. Żary nie wchodzą w
zakres ich Koła i nie ma odstrzeliwania dzików na tym terenie.
Ich gospodarka łowiecka „Cietrzew” prowadzona jest w miarę dobrze. W ostatnich
latach mieli tylko jedną sprawę z rolnikami w sprawie wyrządzonych szkód
wyrządzonych przez dzikie zwierzęta na polach.
Jego zdaniem zwrotowo prowadzą gospodarkę i nie ma większych skarg.
Radny Kazimierz Drozd zwrócił się z pytaniem dot. wyboru partnera otwartego
konkursu ofert dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z
otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i placówek kształcenia zawodowego
(organizacje pracodawców, organizacje przedsiębiorców) w celu przygotowania i
wspólnej realizacji projektu w ramach osi priorytetowej VIII Nowoczesna Edukacja
8.4. Doskonalenie, jakości kształcenia zawodowego,8.4.1 Doskonalenie, jakości
kształcenia zawodowego- projekty realizowane poza formuła ZIT, Regionalnego
Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Było 2-ch kandydatów na ten konkurs, tj. Fundacja „Przedsiębiorczość” i organizacja
Pracodawców Ziemi Lubuskiej.
Fundacja „Przedsiębiorczość” otrzymała 71 pkt a Organizacja Pracodawców Ziemi
Lubskiej 75 pkt. Wygrała Organizacja Pracodawców, mimo tak niewielkiej różnicy w
punktach. Jego zdaniem Fundacja „Przedsiębiorczość” była dobrze przygotowana i
nie wie czy to był wybór ze wskazaniem?
Wicestarosta Małgorzata Issel wyjaśniła, że te projekty, w które wchodzimy i na które
mamy prawie 23 mln zł. i musimy wybrać 3 partnerów. Wybraliśmy OPZL, który w
ostatnim konkursie współzawodniczył z Fundacją „Przedsiębiorczość”. Bardzo
dobrze dokładnie przejrzano oferty pod względem merytorycznym i w wielu punktach
te organizacje miały zbieżną ofertę.
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OPZL w sytuacji takiej, gdzie my będziemy potrzebowali takiego partnera, który
będzie ten nasz prowadził we współpracy ze szkołami i pracodawcami, to
potrzebujemy takiego partnera, który dokładnie pokaże nam, w jaki sposób będzie
pozyskiwał uczniów. W jaki sposób będzie uczniów zachęcał do tego, żeby zasilili
szeregi szkół zawodowych.
Sam Pan radny mówił o tym, że do tych szkół zawodowych mamy zawsze mało
chętnych i OPZL bardzo dokładnie rozpisało punkt po punkcie, w jaki sposób będzie
realizował to zadanie. Również ważna jest w tym momencie promocja tego całego
projektu i OPZL tutaj z tą promocją przebił propozycje Fundacji „Przedsiębiorczość”.
Pani Wicestarosta poinformowała, że wczoraj mieli spotkanie z tymi naszymi
partnerami i było to już konkretne rozmowy, konkretne podziały zadań. Były to już
konkretne wskazówki.
13 czerwca będzie spotkanie z tymi 3 partnerami i grupą roboczą, którą powołano do
opracowania tego modelu kształcenia zawodowego.
Te pozyskane pieniądze muszą zasilić Żary i Powiat Żarski.
Ad. 3
Przystąpiono do 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 odbyła jedno posiedzenie. Zapoznano się z informacją dot.
funkcjonowania i zabezpieczenia opieki medycznej w powiecie. Z tą informacją
zapoznała Komisję Pani Jolanta Dankiewicz.
Zaopiniowano wykonanie budżetu powiatu żarskiego za rok 2015 jednogłośnie,
pozytywnie oraz zaopiniowano projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu
Powiatu Żarskiego stosunkiem głosów 3 „za” 1 głos „wstrzymującym się”
Analizując zabezpieczenie opieki medycznej w powiecie żarskim podjęto dyskusję.
Komisja uważa, że nasz powiat żarski, biorąc pod uwagę mapę powiatu w całej
Polsce, jest dobrze zabezpieczony. Posiadamy dwa szpitale, bardzo dobrą sieć,
bardzo szeroką podstawową opiekę zdrowotną.
Występują pojedyncze mankamenty, o które warto w przyszłości zawalczyć. Chodzi
tu o rehabilitację ambulatoryjną i o rehabilitację stacjonarną. Czas oczekiwania na
rehabilitację ambulatoryjną to obecnie jest okres ok. półtora roku. W związku z tym
myślimy, w jaki sposób temu zaradzić, aby nam Fundusz Zdrowia rozszerzył kontrakt
na te świadczenia albo otworzył nowy konkurs na rehabilitacje ambulatoryjną i wtedy
może dołączą nowe podmioty.
Kolejnym aspektem tej dziedziny to jest rehabilitacja stacjonarna, całodobowa, aby
takie świadczenia wykonywane były na oddziale pod kierunkiem specjalistycznych
lekarzy.. Wspólnie z Prezesem „Szpitala na Wyspie” będziemy się zastanawiać,
gdzie taki oddział utworzyć i my, jako radni wystąpilibyśmy do NFZ o rozpisanie
takiego konkursu na te świadczenia w jednym ze szpitali.
Kolejnym aspektem jest sprawa opieki stomatologicznej po godz. 18 oraz w soboty i
niedziele, gdzie stomatolog dla mieszkańca powiatu żarskiego małego czy dorosłego
człowieka najbliższy jest w Zielonej górze. W związku z tym w tym temacie
skierowano by zapytanie, jako komisja zdrowia do NFZ. Czy jest możliwość
rozpisania nowego konkursu dla stomatologa w charakterze pogotowania
stomatologicznego, czy istnieją inne możliwości rozwiązania tego problemu. Ten
temat zostanie jeszcze przedyskutowany z Burmistrzami i Wójtami naszego powiatu.
Czy będzie możliwość jakiegoś wsparcia finansowego z ich strony.
Pan Femlak poinformował, że jutro o godz. 11 będzie uroczyste otwarcie „Okna
życia” na terenie powiatu żarskiego. Będzie ono na terenie 105 szpitala wojskowego.
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Przewodniczący Edukacji i Unii Europejskiej Pan Tadeusz Płóciennik poinformował,
że Komisja obradowała jeden raz. Spotkanie było poświęcone tematowi
zagospodarowania budynku przy ul. 9 maja. W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele Wyższej Szkoły Łużyckiej w osobach Pana rektora, Pani Kanclerz,
właściciel szkoły łużyckiej. Zaproszono również dyrektora szkoły pana
Nowaczyńskiego oraz Panią dyrektor Lucynę Hoffmann-Czyżyk.
Komisja wyszła z propozycją połączenia biblioteki pedagogicznej z tematem
zagospodarowania budynku przy ul. 9 maja.
Pani Kanclerz wyraziła akces, że jest w stanie przejąć Wojewódzką Bibliotekę
Wojewódzką.
W trakcie spotkania podjęto takie stanowisko, aby wystosować pismo do WBP w
Zielonej Górze i takie pismo zostało skierowane. Otrzymano odpowiedź trochę taką
dziwną. Pani dyrektor WBP wyraziła swoje zaskoczenie tym tematem, mimo, że
wcześniej Pani Kumor-Pilarczyk mówiła, że wstępne rozmowy były przeprowadzone.
Ten temat zostanie w dalszym ciągu do rozważenia Zarządu, jako, że kończy
dzierżawa wynajmu w budynku ZPPPPŻ. Celem komisji była pomoc dla WBP
poprzez złożoną ofertę ŁWSH.
Ponadto komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu powiatu żarskiego za
rok 2015 oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Żarskiego.
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej Pan Tomasz
Czajkowski poinformował, że Komisja dwukrotnie obradowała w okresie między
sesyjnym. Na pierwszym spotkaniu komisja zajmowała się opinia wykonania budżetu
powiatu żarskiego za rok 2015 oraz projektem nowego Statutu Powiatu Żarskiego.
Wykonanie budżetu za rok 2015 uzyskało pozytywna opinię. Projekt uchwały w
sprawie uchwalenia Statutu Powiatu uzyskał opinię pozytywna.
Ponadto komisja zajmowała się stanem dróg powiatowych po okresie zimowym.
Drugie spotkanie to było spotkanie 2-ch połączonych komisji tj. Komisji Rynku Pracy i
Ochrony Praw Obywatelskich. Posiedzenie odbywało się w Łęknicy z udziałem
Burmistrza Miasta Łęknica. Posiedzenie dot. łuku Mużakowa. Burmistrz Łęknicy
obszernie poinformował komisję, co się tam dzieje, jakie ma bolączki. Szczególnie
dla nas ważne była prośba o wsparcie ale też i o wsparcie jeżeli chodzi o promocję
tego obiektu, który mamy jako jeden z nielicznych w Polsce. Pan Burmistrz
poinformował komisje, że w tej chwili Park jest wpisany na listę UNESCO, ale też
jakby 3 ochrony, 3 formy ochrony. Pierwsze to park, który wpisany jest od jakiegoś
czasu dłuższego na listę UNESCO. W tej chwili został wpisany na listę UNESCO
Geopark, czyli coś znacznie większego, co obejmuje też tereny nie tylko Łęknicy, ale
też gminę Trzebiel. Trzecia to Łuk Mużakowa.
Rozmowy dot. bazy noclegowej, gdzie w okresie szczególnie letnim brakuje miejsc
noclegowych na terenie Łęknicy.
Poruszano także inne sprawy, a mianowicie dot. drogownictwa. Większa część tego
spotkania dot. Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich.
Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Pan Edward Bojko poinformował, że
Komisja w okresie międzysesyjnym spotkała się 16 maja 2016 r. Komisja pozytywnie
zaopiniowała wykonanie budżetu za rok 2015.
Przewodniczący Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich Pan Edward
Łyba poinformował, że Komisja spotkała się w okresie międzysesyjnym jeden raz.
Było to spotkanie wyjazdowe do Łęknicy. Spotkanie było wspólne z Komisją Ochrony
Środowiska i Infrastruktury Drogowej. Głównym tematem posiedzenia Komisji był
trans graniczny program aktywizacji młodzieży polskiej i niemieckiej na przykładzie
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rekultywacji Parku Mużakowskiego. Spotkaliśmy się z Burmistrzem Miasta Łęknicy.
Zapoznaliśmy się z infrastrukturą zarówno drogową jak i parkową. Poznaliśmy
szereg problemów, które nurtują to środowisko. Szczegóły i wnioski komisji, które
wypracowaliśmy wspólnie poda na końcu sesji.
Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała wykonanie budżetu powiatu za rok
2015 oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Żarskiego.
Ad. 4
Przystąpiono do pkt porządku obrad tj. sprawozdania Zarządu Powiatu z realizacji
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Powiatu Żarskiego za rok
2015 – zał. nr 3.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Radni powyższe sprawozdanie otrzymali w
postaci zał. do programu sesji i w związku z tym, czy ktoś ma uwagi bądź pytania do
sprawozdania?
Brak.
Ad. 5
Przystąpiono do pkt 5 porządku obrad tj. Informacji
i zabezpieczeniu opieki medycznej w powiecie – zał. nr 4.

o

funkcjonowaniu

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Radni powyższą informację otrzymali w postaci
zał. do programu sesji oraz w dniu dzisiejszym uzupełnienie i w związku z tym, czy
ktoś ma uwagi bądź pytania do przedstawionej informacji?
Brak.
Ad. 6
Przystąpiono do pkt 6 porządku obrad, tj. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2015:
a) zapoznanie się ze:
- sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za 2015 rok,
- sprawozdaniem finansowym Powiatu Żarskiego za 2015 rok,
Przewodnicząca Rady Powiatu Helena Sagasz stwierdziła, że sprawozdania Radni
otrzymali zgodnie z ustawowym terminem i czy są jakieś zapytania?
Brak.
- opinią RIO w Zielonej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu
Żarskiego za rok 2015
Przewodnicząca Rady poprosiła Skarbnika Powiatu Panią Elizę Siemianowską o
odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Skarbnik Powiatu odczytała Uchwałę Nr 225/2016 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania
opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015 wraz z informacją o stanie
mienia Powiatu Żarskiego – zał. nr 5.
- informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Żarskiego na dzień 31.12.2015 r.
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Pani Helena Sagasz stwierdziła, że również tę informację Radni otrzymali zgodnie z
ustawowym terminem i czy są zapytania dot. powyższej informacji?
Brak.
b) dyskusja
Radny Edward Łyba z analizy budżetu powiatu żarskiego, jeżeli chodzi o dochody
wynika, że zaplanowane dochody od osób fizycznych i od osób prawnych w roku
2015 znacznie przekroczyły planowane na początku roku dochody. Z czego to może
wynikać? Czy wynika to z tego, że wzrosła ilość firm działających w naszym
powiecie, czy też wrosły procentowo podatki od tych firm? Na początku roku
planowane było 18 mln zł. z dodatkiem a na koniec roku było przekroczenie
19 324 000 zł.?
Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że, jeżeli chodzi o te informacje dot. udziałów od
podatku dochodowego od osób fizycznych, tę informację przekazuje nam na koniec
roku przed rozpoczęciem roku budżetowego Ministerstwo Finansów i jest to
prognoza. Jeżeli chodzi o podatek od osób prawnych, to szacuje te kwoty osobiście i
zawsze m, mając na uwadze jeszcze poprzednie lata, kiedy był trochę tzw. kryzys i
tych podatków było mało, to był bardzo ostrożny szacunek.
Z czego to wynika? Na pewno jest widoczne w całym kraju ożywienie, jeżeli chodzi o
udziały i jej zdaniem też to dotyczy naszego regionu.
Radny Kazimierz Drozd zwrócił się z prośba o wyjaśnienie sprawy nadwyżki
budżetowej, która w 2015 roku powstała i została przekazana na 2016 rok.
Pani Eliza Siemianowska Skarbnik Powiatu poinformowała, że na wszystkich
Komisjach tłumaczyła ta nadwyżkę.
Nadwyżka budżetowa matematycznie powstaje w budżecie, jeżeli plan dochodów
zostanie przekroczony, czyli wykonane dochody na koniec roku 2015 były wyższe niż
planowane dochody, natomiast, jeżeli chodzi o wydatki nie wszystkie wydatki zostały
wykonane, czyli plan wydatków budżetowych był wyższy niż planowane wydatki.
Te kwestie tłumaczyła m.in., dlaczego były wyższe wpływy z dochodów. Największy
wpływ na to miały refundacje środków unijnych projektów, które były realizowane w
2014 roku i to dotyczyło zarówno projektów strażackich jak i termomodernizacji oraz
projektów „Przygoda z Nysą”. Byty to największe kwoty. Jeżeli chodzi o dochody, to
było większe wykonanie w udziałach i ożywienie gospodarcze, i to może być wpływ.
Jeżeli chodzi o wydatki, to największy wpływ na to miały oszczędności po
przetargowe, głównie na inwestycjach drogowych, ale i też inne, np. oszacowane
były wyższe wydatki na szkoły niepubliczne a ostatecznie tych środków było
przekazanych mniej, ponieważ to się robi zgodnie z rozliczeniem, natomiast
wiadomo, że plany są zawsze wyższe. Mieliśmy też wyższe wykonanie na
odsetkach, ale to szczegółowo przedstawiała tabela w sprawozdaniu i o tym mówiła
na Komisjach.
c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu
Żarskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok
2015.
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Przewodnicząca Rady Helena Sagasz odczytała projekt uchwały Nr XVIII/98/2016
Rady Powiatu Żarskiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za 2015 r.
Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 20 radnych.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
- „za podjęciem uchwały” – 20 głosów
-„wstrzymujących się”- 0 głosów
- „przeciw” – 0 głosów.
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 6. Głosowanie jawne.
Ad. 7
Przystąpiono do pkt 7 porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:
a) zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej
Przewodnicząca Rady poprosiła Sekretarza Komisji Rewizyjnej o odczytanie
stanowiska Komisji Rewizyjnej.
Pan Kazimierz Drozd Sekretarz Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek Komisji
o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Żarskiego – zał. nr 7.
- zapoznanie się z opinią RIO w Zielonej Górze w sprawie wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2015.
Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Nr 249/2016 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie
wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Żarskiego o udzielenie
absolutorium dla Zarządu Powiatu Żarskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu
Żarskiego za 2015 rok – zał. nr 8.
c) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu
Żarskiego za rok 2015.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XVIII/99/2016 Rady powiatu
Żarskiego z dnia 31 maja 2016 r.w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2015 rok.
Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 20 radnych.
W głosowaniu brało udział 20 radnych:
„za podjęciem” – 20 głosów
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” –0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – głosowanie jawne – zał. nr 9.
Ad. 8
Przystąpiono do pkt 8 porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na rok 2016.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały?
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Radny Edward Bojko zwrócił się z zapytaniem dot. czyja była to decyzja, bo w pkt 4
na stronie 1 jest zmiana – jest zdjęte 300 tys. zł. z odtworzenia stanu nawierzchni i
jest to dodane do dokumentacji przebudowy dróg. Dlaczego to zostało zdjęte, czy nie
można było wziąć środków z nadwyżki budżetowej?
Skarbnik Powiatu poinformowała, że można było wziąć z nadwyżki budżetowej,
natomiast są to oszczędności poprze targowe i te oszczędności przeznaczono na
inne zadanie. Nie ma tutaj znaczenia, z czego się bierze. Budżet to jest jedność, a tu
po prostu było czyszczenie i tak zdecydowano.
Pan Bojko zapytał się o zakup drukarek. Czy drukarki się popsuły i trzeba było kupić
nowe – 14 tys. urządzenie wielofunkcyjne, następna 6 tys., zł. i jeszcze dalej w
wydatkach majątkowych następne 5 tys. zł. na drukarki. W sumie to daje 25 tys. zł.
Pani Siemianowska wyjaśniła, że 1 drukarka będzie zakupiona dla szkoły. Widocznie
się popsuła i dyrektor wygospodarował środki na te drukarkę.
1 drukarka będzie przeznaczona dla Wydziału Geodezji, a jedna drukarka będzie na
potrzeby Wydziału Finansowo-Księgowego. Takie były potrzeby.
Pan Bojko zwrócił się z pytaniem dot. wymiany wykładziny do hali sportowej przy
ZSO w Żarach w kwocie 46 tys. zł. z tego, co jest zapisane, to te środki
wygospodarował sobie.
Starosta Janusz Dudojc wyjaśnił, ze jest to zakup wykładziny z przeznaczeniem do
hali sportowej, która ochroni podłogę hali. W tej hali organizuje się różne imprezy,
m.in. odbywają się tam targi Edukacyjne, a teraz przygotowujemy się do tego
wielkiego projektu szkolnictwa zawodowego, gdzie będziemy potrzebowali tą halę
sportową na takie spotkania odnośnie szkolnictwa zawodowego. Ponadto będzie
potrzebna na inne imprezy. Podłogę rozkłada się i możemy rozstawiać wszystkie
urządzenia nie niszcząc podłogi. Wygląda to estetycznie i jest to taki zakup
przyszłościowy. Zakup tej podłogi związany jest z obchodami 70-lecia istnienia szkoły
im. Bolesława Prusa. W ten sposób chcieliśmy w imieniu całej Rady zrobić prezent z
okazji tej rocznicy. Jest to konkretny prezent.
Pan bojko zapytał się skąd środki finansowe na ten cel?
Pani Siemianowska wyjaśniła, że w uzasadnieniu jest to napisane zwiększenie
dochodów. Jest połowa prawie I półrocza i niektóre dochody są analizowane. Już są
wskazane rozdziały, w których szacuje się i największa kwota dotyczy wynajmu
pomieszczeń i dzierżawy gruntów na Olszynie. Z zawartych na ten czas umów
wynika, że będzie większe wykonanie. Mogłoby być z nadwyżki budżetowej
wprowadzane, ale to jest tylko 46 tys. zł. i musielibyśmy podejmować zmianę WPF.
Pan Bojko odniósł się także do zwiększenia zatrudnienia o 4 osoby. Skąd na to
środki?
Pani Siemanowska wyjaśniła, że Uchwałą Zarządu przyjęto zmianę Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa. Są to środki na wynagrodzenia.
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Pan Bojko, to skąd na to środki. Ponadto zapisane jest, ze jest to związane z
Referatem Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy. Przecież w uchwale budżetowej my
już dawaliśmy podwyżki.
Pani Siemianowska wyjaśniła, że zmianę dokonał Zarząd 31 marca 2016 r. z mocą
obowiązującą od 1 kwietnia. Środki pochodzą z planowanego wyższego wykonania
budżetu.
Pani Skarbnik potwierdziła, ze były planowane podwyżki 5% od 1 stycznia a to jest
drobna korekta w jednym z Referatów.
Pan Bojko stwierdził, że ma rozumieć, że te 4 osoby zostały zatrudnione i zmniejszą
się kolejki w rejestracji pojazdów.
Pani Siemianowska wyjaśniła, ze te 4 etaty dotyczą innych Wydziałów. To nie są
dodatkowe etaty dla tego Referatu.
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. 9
Przystąpiono do pkt 9 porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Szkół
wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych im. Komisji Edukacji
Narodowej w Żarach.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały?
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 20 radnych.
W głosowaniu brało udział 20 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 20 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 11.
Ad. 10
Przystąpiono do pkt 10 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?
Brak uwag.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 20 radnych.
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W głosowaniu brało udział 20 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 20 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 12
Ad. 11
Przystąpiono do realizacji pkt 11 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?
Brak uwag.
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 13.
Ad. 12
Przystąpiono do realizacji pkt 12 porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Żarskiego.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały?
Pani Jolanta Dankiewicz wyjaśniła, że skarga dotyczyła dotacji dla niepublicznej
szkoły. Komisja po analizie skargi stwierdziła, że jest ona zasadna w części dot.
kwoty dotacji na jednego ucznia.
Szkołę zarejestrowano w powiecie żarskim w roku 2009. Prowadzono również szkołę
dla dorosłych.
Skarżąca kwestionuje sposób naliczania dotacji i jej rozliczania, co miesięcznego.
Częściowo skarżąca ma rację. Od momentu, kiedy przyznane zostały jej te dotacje,
tj. od 2013 r., kiedy w Zarach zaczęła prowadzić Liceum dla Dorosłych, dotacja była
korygowana, co miesiąc.
Na podstawie Uchwały Nr XIII/78/ 2011Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 listopada
2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek
niepublicznych działających na terenie Powiatu Żarskiego oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i
placówkom działającym na terenie Powiatu Żarskiego oraz tryb i zakres kontroli ich
wykorzystania.
Z budżetu Powiatu udziela się dotacji:
1) niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych, w
tym z oddziałami integracyjnymi, zwanymi dalej „szkołami”, w których realizowany
jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,
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2) niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych,
zwanymi dalej „szkołami innymi niż wymienione w pkt 1”,
Na podstawie złożonego Zarządowi Powiatu przez skarżącą wniosku. Wysokość
dotacji określa corocznie uchwała budżetowa Rady Powiatu Żarskiego na podstawie
planowanej liczby uczniów w danej szkole.
Stawka dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
niewymienionych w ust. 2a ustawy o systemie oświaty przysługują na każdego
ucznia uczestniczącego, w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w
danym miesiącu w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie
odpowiednio danej gminy lub powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach
publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, pod
warunkiem, że osoba prowadząca szkołę niepubliczną poda organowi właściwemu
do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września
roku poprzedzającego rok udzielania dotacji, z zastrzeżeniem ust. 3h oraz 3i tejże
ustawy.
Organ dotujący – Powiat Żarski, wyliczając stawkę, o której mowa powyżej opierał
się na analizie informacji dotyczącej wydatków bieżących poniesionych na danego
ucznia przez Publiczne Liceum dla Dorosłych funkcjonujące przy Zespole Szkół
Technicznych w Lubsku.
Faktem jest, iż dokonywano bieżącej korekty przekazywanej na rachunek szkoły
dotacji, dokonując comiesięcznej analizy wydatków bieżących i pomniejszając
kolejną miesięczną transzę dotacji. Zmiana kwoty dotacji w przeliczeniu na jednego
ucznia nie miała poparcia w jednoczesnej zmianie uchwały budżetowej, dlatego też
w tej części skargę uznajemy za zasadną.
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 14.
Ad. 13
Przystąpiono do realizacji pkt 13 porządku obrad tj. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Kazimierz Drozd odniósł się do informacji Przewodniczącego Komisji
Edukacji, który informował, ze podjęto rozmowy, aby przenieść bibliotekę do
Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej i że Pani Kumor-Pilarczyk wyraziła wole
jej przejęcia. Jak to się ma do sytuacji, że ŁWSH ma umowę na wynajem budynku od
Zespołu Szkól Samochodowych do końca września i nie wiadomo, czy będzie
przedłużona. Wobec tego faktu, dlaczego Pani kanclerz o czymś decyduje?
Pan Drozd stwierdził, ze ostatnio był w Żarkach Wielkich i nie ma w tej miejscowości
chodnika, więc w związku z tym złoży na ten temat interpelację.
Starosta Janusz Dudojć odniósł się do sprawy związanej z Wojewódzką Biblioteka
Pedagogiczną. Obecnie biblioteka ma swoja siedzibę w budynku Zespołu Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego w Żarach. Umowa na wynajem
pomieszczeń kończy się w czerwcu.
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Ponieważ Poradnia czeka od dłuższego czasu na remont i teraz, kiedy Powiat ma
środki chcemy przeprowadzić w tym budynku remont począwszy od dachu a
skończywszy na instalacji elektrycznej i instalacji centralnego ogrzewania.
W związku z tym powstał pomysł, aby bibliotekę przenieść i z takim pomysłem
wyszła Pani kanclerz, która wstępne rozmowy przeprowadziła z Uradem
Marszałkowskim, organem prowadzącym bibliotekę. Pani Kanclerz deklarowała, ze
dysponuje odpowiednimi warunkami lokalowymi w nowo wyremontowanym obiekcie
przy ul. Pszennej w Zarach.
Jednakże już na etapie pisma skierowanego do dyrektora WBP i Marszałka
Województwa okazało się, ze Pani Kanclerz nie doszła do porozumienia. Władze
biblioteki postawiły nawet ultimatum, że może w ogóle zlikwidować tą biblioteke w
Żarach, na co nie mogliśmy pozwolić, bo wielu naszych mieszkańców z niej korzysta
i zaproponowaliśmy dla biblioteki inna lokalizacje w Zespole Szkół Samochodowych,
na co wyrazili zgodę, tak, więc temat związany z przejęciem biblioteki przez ŁWSH
został zamknięty.
W odniesieniu do chodników w miejscowości Żarski Wielkie, Starosta poinformował,
że jako Powiat nie mamy wpływu na to, co robi Wojewódzki Zarząd Dróg.
Radny Wiktor Kułdosz stwierdził, ze jest mieszkańcem Żarek Wielkich i już próbował
w tej sprawie rozmawiać z parlamentarzystami. Obecnie zbierane są podpisy i chcą
złożyć wniosek przez senator Czudowską.
Stwierdził, iż zrobiono obwodnicę do Łęknicy, ale zapomniano o Żarkach Wielkich.
Pan Kazimierz Drozd stwierdził, że do Geoparku Mużakowskiego zaliczają się tez
inne miejscowości. Nawieziono 50 tys. ton szkodliwych substancji i nie wiadomo, co
to za substancje. Czy Starosta wie, co z tymi odpadami?
Starosta stwierdził, że jest to wewnętrzna sprawa gminy Tuplic, ale też i pośrednio
powiatu żarskiego, bo gmina leży na ternie naszego powiatu.
Jest to nauczka dla wszystkich, że takie decyzje musza być obwarowane jakimiś
kaucjami pieniężnymi, zabezpieczającymi interes gminy przed koniecznością
wykonania przez nią wywozu bądź utylizacji.
Ktoś wyliczył, że koszt wywiezienia tych niebezpiecznych odpadów to koszt 3,5 mln
euro. Kto sobie na to może pozwolić.
Radny Marek Femlak w imieniu środowiska wojskowego podziękował Panu
Wiktorowi Kułdoszowi za organizację patriotycznego święta odsłonięcia pomnika
żołnierza w Żarkach Wielkich. Bardzo się zaangażował, aby był właściwy ceremoniał
wojskowy. Byli również uczestnicy Towarzystwa Kresowego.
W uroczystości osobiście uczestniczył Pan Starosta.
Radny Wiktor Kułdosz stwierdził, że idea zrodziła się w Żarkach Wielkich, żeby tym
mieszkańcom i tym żołnierzom kresowym, który szli właśnie tym szlakiem armii
wojska polskiego ufundować pomnik żołnierza kresowego, który wyzwalał te tereny.
Zwrócili się w tej sprawie do Towarzystwa Kresowego i otrzymali pozytywną opinię w
tej sprawie.
W trakcie realizacji tego pomysłu było bardzo dużo problemów. Te problemy nam
rozwiązywał Pan Starosta Dudojć. Sam przyjeżdżał, doglądał jak te prace idą. Dał
również materiał.
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Pan Kułdosz podziękował Panu markowi Femlakowi i doktorom 105 szpitala
Zbigniewowi i Krzysztofowi Kopycimskim, którzy pomogli w realizacji tego
przedsięwzięcia.
Starosta Janusz Dudojc stwierdził, że te pomniki dla nas nie mają większego
znaczenia, ale jak się popatrzy na tych starszych mieszkańców, to trzeba stwierdzić,
że dla nich to jest bardzo ważne.
Radny Kaźmierz Drozd zwrócił się z pytaniem, dlaczego dopiero teraz a nie przed 70
rokiem nie budowano takich pomników? Czy zapominamy o tym?
Pan Kułdosz podziękował Staroście za współpracę z gminą Trzebiel, gdzie w
porozumieniu wykonują chodniki przy naszych drogach powiatowych. Teraz jest
realizowany etap Niwica. W późniejszym terminie będą realizowane Czaple i Żarki
Wielkie.
Ad. 14
Przystąpiono do realizacji pkt 14 porządku obrad tj. Wolne wnioski, sprawy różne.
Radny Tomasz Czajkowski odniósł się do Hospicjum i ś.p. księdza Czepirskiego. W
ostatnich artykułach prasowych są 3 rodzaje prawdy.
Pan Czajkowski pokazał zdjęcie, które różni się od zdjęcia oryginalnego księdza
Czepirskiego z przyjaciółmi. Na tym zdjęciu brakuje jednej osoby.
W prasie napisano, że to ksiądz Czepirski był pierwszym Prezesem Koła
Towarzystwa św. Brata Alberta. Niestety nie jest to prawda. Ksiądz Czepirski Niue
był pierwszym Prezesem. Pierwszym Prezesem był Pan Edward Lipiec.
Radny Edward Łyba przedstawił wnioski ze wspólnego posiedzenia Komisji Rynku
Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich oraz Komisji Ochrony Środowiska i
Infrastruktury Drogowej, tj.:
1. dot. napraw gwarancyjnych mostu drewnianego. Drewniany most wymaga
konserwacji oraz naprawy metalowych zabezpieczeń.
2. Dot. pomocy Powiatu przy budowie parkingu przy wejściu do parku
Mużakowskiego.
Pan Łyba stwierdził, że mamy na terenie naszego powiatu prawdziwe cuda
przyrody. Zajmujemy 15 miejsce na liście UNESCO. Zna nas cały świat.
Przyjeżdża do Łęknicy a zarazem do naszego powiatu mnóstwo wycieczek, ale
brak jest odpowiedniej infrastruktury. Brak jest hoteli i moteli, ale największą
bolączką jest brak parkingu przy wejściu do parku.
Jak nas zapewnił Burmistrz Łęknicy Pan Kulinak ma problemy organizacyjne przy
realizacji tej inwestycji i dlatego też wnosi w imieniu obu Komisji o wsparcie
działań Burmistrza Łęknicy w realizacji budowy parkingu.
Wicestarosta Małgorzata Issel poinformowała, że skontaktowała się z Burmistrzem w
sprawie napraw gwarancyjnych. Skontaktowała się z wykonawcą mostu Panem
Wożniakiem, który stwierdził, że niezwłocznie przystąpi do napraw gwarancyjnych.
Będzie również odmalowany most.
Radny Marek Femlak odniósł się do wypowiedzi radnego Pana Czajkowskiego i
stwierdził, ze podziela zdanie, że jest za dużo tzw. „nagonki” medialnej na władze
Towarzystwa im. Św. Brata Alberta.
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Przewodnicząca Rady Pani Helena Sagasz poinformowała, że dzisiaj otrzymali
Radni materiały związane z Oceną Zasobów Pomocy Społecznej (OZPS).
Poinformowała, że rekomendacja przez Radę Powiatu ww dokumentu jest
warunkiem do przedłożenia dokumentu do Sejmiku Wojewódzkiego w terminie do
30.06.2016 r.
W zawiązku z powyższym poprosiła o zapoznanie się z ww materiałem do
następnego posiedzenia Rady, na którym będzie zaopiniowanie powyższego
dokumentu.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu zamknęła
posiedzenie XVIII sesji Rady Powiatu Żarskiego o godz. 1210.
Protokół z odtworzonego
nagrania oraz notatek z przebiegu
obrad sesji sporządziła:
Barbara Suprynowicz
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