PROTOKÓŁ NR XIX/2016
z sesji Rady Powiatu Żarskiego odbytej w Żarach
w dniu 30 czerwca 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 Edward Skobelski), 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 XVIII 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 na temat stanu bezrobocia w powiecie i podejmowanych
działaniach w zakresie jego zmniejszania za rok 2015 – wystąpienia Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach Pana Józefa Tarniowego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na
2016 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Żarskiego na lata 2016-2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Żarach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Żarskiego.
10. Rekomendacja Ocena Zasobów Pomocy Społecznej (OZPS) wg materiałów
otrzymanych na sesji w dniu 31 maja 2016 r.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. 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 XVIII 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,
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„przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 0 głosów
Protokół z XVIII sesji Rady Powiatu został przyjęty jednogłośnie.
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. Dnia 21 czerwca pkt 13 – powołanie komisji do przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie, oddanie w najem, dzierżawę, użytkowanie wieczyste
nieruchomości stanowiących własność Powiatu. Kto wchodzi w skład komisji?
Chodzi mu o nazwiska członków komisji.
2. Odniósł się do otwarcia restauracji McDonald. Nie było go tam, ale słyszał, że
bardzo popisywał się Starosta i Starościna. Ponoć tam przy posiłkach czy cos
takiego. Zdaniem radnego Starosta i Wicestarosta to są przedstawiciele
Starostwa, to jest poważna funkcja niż taka firma McDonald.
Starosta Janusz Dudojć poinformował, że w skład komisji, o którą pytał radny pan
Drozd, wchodzą:
1. Elżbieta Pawłowska – Przewodnicząca Komisji
2. Zuzanna Fiedkiewicz – Pogorzelec – Z-ca przewodniczącego
3. Jerzy Chomik – Z- ca przewodniczącego
4. Joanna Werstler – Wojtaszek - członek
5.Wiesława Szymanek – członek
6.Stanisław Owczaryszek – członek
7.Elżbieta Klimkowska – członek
Starosta odniósł sie także do stwierdzenia dot. zachowania się Starosty i
Wicestarosty podczas otwarcia MDonalds. Są różne zaproszenia i otwarcia. Są
bardzo poważne i takie, które można wziąć troicie na wesoło i tak było w przypadku
otwarcia MDonaldsa. Jeżeli jest to spotkanie czy otwarcie czegoś mające bardzo
duże znaczenie lokalne, znaczenie dla powiatu, to mamy powagę a jak można się
troszeczkę rozluźnić to nieraz trzeba wziąć to na wesoło.
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 obradowała 1 raz. Podejmowano tematykę związaną z
alkoholizmem, narkotykami i innymi uzależnieniami na terenie naszego powiatu.
Spotkanie odbyło się na wniosek kilku lekarzy dyżurujących w „Szpitalu na Wyspie” i
SOR.
W spotkaniu uczestniczyli m.in. Komendant Powiatowy Policji, dyrektor Zespołu
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, lekarz naczelny „Szpitala na Wyspie’,
Przewodnicząca komisji ds. zwalczania problemów alkoholowych przy Urzędzie
Miasta Żary, lekarze psychiatrzy, psychologowie, szefowa Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego, Kierownik pogotowia Ratunkowego.
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Podsumowując, należy stwierdzić, że mamy problem, ale to nie tylko w naszym
powiecie, ale to jest taki sam problem w całym kraju.
Pod wpływem alkoholu, mieszkańcy niektórzy doprowadzają się do stanu zagrożenia
życia. Leżą nieprzytomni na chodnikach, ławkach i terenach zielonych. Policja w tych
przypadkach przyjeżdża, wzywa zespół Pogotowia Ratunkowego, Pogotowie
przywozi na Szpitalny Oddział Ratunkowy i ci pacjenci leżą na jakiś karimatach, na
łóżkach.
Komendant Policji przekazał SOR-mu zasady, na jakich oni funkcjonują i w jakich
przypadkach mogą przetrzymać takie osoby pod wpływem alkoholu w policyjnej izbie
zatrzymań. Aby taką osobę umieścić musi ona być zbadana przez lekarza.
Miasto Żary przeznacza niewielką kwotę na przewóz takich delikwentów do Izby
Wytrzeźwień w Raculi. W skali roku to jest 3 tys. zł.
Przewodniczący Edukacji i Unii Europejskiej Pan Tadeusz Płóciennik poinformował,
że Komisja obradowała jeden raz. Tematem przewodnim były sprawy związane z
naborem do szkół ponadgimnazjalnych.
Prognoza przygotowana przez Naczelnika Wydziału była bardzo szczegółowa,
pokazała wyraźnie, jaką mamy sytuację wobec zbliżającego się niżu
demograficznego i stanu na dzień dzisiejszy. O ile w Żarach ten nabór nie jest
tragiczny, to w Lubsku sytuacja jest dość trudna. Nie ma pełnych naborów do klas i
chyba będzie potrzeba podjęcia pewnych działań.
Najgorsza sytuacja jest w zawodówkach i w wyniku tej pierwszej referencji nie ma
pełnego naboru.
Zdaniem Przewodniczącego komisji to powinno się wyjaśnić niebawem, bo z chwilą
zamknięcia naboru do innych szkół, osoby, które się do wymarzonej szkoły nie
dostały, może przyjdą do samochodówek.
W nowym projekcie edukacyjnym ze szkół zawodowych na szkoły branżowe, może
zmienić to trochę mentalność i uczniów, i rodziców, i może to poprawi nabór do szkół
zawodowych, bo jak na razie to wszyscy chcą iść do szkół, które dają maturę i
później dają możliwość kontynuowania nauki na stopniu wyższym, ale trzeba wracać
do nauki zawodu, bo takich ludzi nie ma na rynku pracy.
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej Pan Tomasz
Czajkowski poinformował, że Komisja obradowała w ubiegłym tygodniu. Zajmowała
się głównie trym, co dzieje się z inwestycjami na drogach powiatowych. Rozmawiano
na temat remontów bieżących, zajmowano się koszeniem na poboczach dróg
powiatowych i na skrzyżowaniach.
Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Pan Edward Bojko poinformował, że
Komisja w okresie międzysesyjnym spotkała się w dniu wczorajszym. Zajmowano się
realizacją wniosków o pozyskiwanie środków unijnych i pozabudżetowych. Ponadto
komisja zaopiniowała projekty uchwał na dzisiejszą sesję.
Przewodniczący Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich Pan Edward
Łyba poinformował, że Komisja spotkała się w okresie międzysesyjnym jeden raz.
Komisja spotkała się w Lubsku, gdzie w pierwszej kolejności udała się do Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Zapoznała się z
warunkami lokalowymi oraz taborem ratowniczo-gaśniczym.
Następnie Komisja udała się do Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Lubsku, gdzie
zapoznała się z warunkami lokalowymi Filii oraz stanem bezrobocia i efektami
zmniejszania stanu bezrobocia.
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Ad. 4
Przystąpiono do pkt 4 porządku obrad tj. sprawozdanie na temat stanu bezrobocia w
powiecie i podejmowanych działaniach w zakresie jego zmniejszania za rok 2015.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach Pan Józef Tarniowy stwierdził, że
skutki bezrobocia boleśnie odczuwamy w wyniku niżu demograficznego.
Szkolnictwo zawodowe wymaga doskonalenia, a na domiar złego przedsiębiorcza,
znająca dwa języki wybiera swoją przyszłość poza ojczyzną.
W tej sytuacji, Cieszyć się należy z rosnącej liczby unijnych i rządowych programów
rozwoju zatrudnienia, wiedzy i edukacji.
Powoli rosną też dochody z pracy, choć Urząd statystyczny w Zielonej Gorze nie
zalicza naszego województwa do liderów. Jednak trudno nie zauważyć zjawisk
charakterystycznych szczególnie dla naszego powiatu. To u nas najintensywniej
zmniejsza się liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia. Nie zapomniano, że w
lutym 2003 roku bez pracy pozostawało 12 903 mieszkańców powiatu żarskiego, a
dzisiaj to 2 845 osób, o 10 tys. mniej. Tylko powiat słubicki i grodzki gorzowski
odnotowały równie wysoki, co powiat żarski spadek stopy bezrobocia. Tak niską
liczbę osób odnotowano w roku 1990. W pierwszym roku rejestrowanego bezrobocia.
Również od kilkunastu lat za cos oczywistego przyjmuje się, że w powiecie żarskim
dzięki różnorodnym programom rynku pracy, aktywizowana jest największa liczba
osób bezrobotnych w lubuskim, a bywało, że i w Polsce.
Osiągnięcie ponad przeciętnych wskaźników, np. 2,5 tys. osób objętych w 2015 roku
umowami aktywizacyjnymi, 76,55% efektywność zatrudnieniowa 9659,20zł. –
złotówkowy koszt aktywizacji zawodowej jednego bezrobotnego, zasługuje na
zauważenie, na docenienie.
Dobra współpraca publicznych służb zatrudnienia z pracodawcami, z samorządami
gminnymi, z instytucjami rynku pracy, z tym niedawno powołana przez Starostę
Powiatową Radę |Rynku Pracy owocuje wieloma inicjatywami.
W roku ubiegłym zorganizowano prace na integracje społeczne. Działalność
rozpoczął Ośrodek doradczy w ramach trójsektorowego partnerstwa lokalnego
Urzędu Pracy, PCPRr-u uczelni, kilku Ośrodków Pomocy Społecznej, organizacji
pracodawców ziemi lubuskiej i Fundacji „Przedsiębiorczość”. Partnerstwo wygrało
właśnie w konkursie blisko 800 tys. zł. na aktywizacje grup szczególnie zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Blisko połowa wojewódzkiego programu prac społecznoużytecznych realizowana jest na ziemi żarskiej.
Zdaniem dyrektora PUP nie przynosi wstydu dla Powiatu Żarskiego, od 18 lat
realizując Trans graniczny Program Zatrudnienia Bezrobotnej Młodzieży przy
rewitalizacji pięknego dziś Parku Mużakowskiego. Nasz Program „Praca i nauka
ponad granicami w kraju” jest naśladowany w wielu miejscach. Tylko w miesiącu
czerwcu uczestniczyli w otwarciu znaczących inwestycji, tj. restauracji MDonalds,
nowej siedziby żarskiej uczelni, ośrodka rekreacyjnego w Żarach. Duży nabór
ogłosiło wojsko.
W dniu dzisiejszym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy rozstrzygany jest przetarg dla
Agencji Zatrudnienia na aktywizację 900 bezrobotnych mieszkańców województwa w
III profilu, tym najtrudniejszym do aktywizacji.
Na podkreślenie zasługuje też dokonane przez władze powiatu zmiany w
szkolnictwie zawodowym, dostosowujące oświatę do aktualnych potrzeb
gospodarczych.
W przygotowanej prezentacji multimedialnej, Pani Zastępca Maria Cecuła przedstawi
wybrane, bardziej szczegółowe dane – zał. nr 3.
Dyrektor Józef Tarniowy poinformował, że jedynym ministerialnym wskaźnikiem,
którego nie osiągnięto w powiecie, to jest liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu
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na jednego doradcę klienta. To efekt 30% redukcji zatrudnienia w Powiatowym
Urzędzie Pracy dokonanej przed kilkoma laty. Jednak pomimo trochę ciasnych, ale
przyzwoitych warunków lokalowych pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w
Żarach i w Lubsku rzetelnie wykonują obowiązki ustawowe programy rządowe,
regionalne i strategie powiatową.
Z-ca dyrektora PUP Pani Maria Cecuła przedstawiła wizualizację stanu bezrobocia –
zał. nr 3.
Dyskusja.
Radny Pan Marek Cieślak stwierdził, że poniekąd został wywołany do dyskusji, bo
Pan Dyrektor powiedział o redukcji zatrudnienia w Urzędzie Pracy, ale nie dodał, ze
ta redukcja nie była pomysłem radosnym, ale raczej koniecznością, ponieważ w
tamtym czasie Powiat był na krawędzi płynności finansowej i praktycznie wszystkiego
rodzaju oszczędności dotykały wszystkich z radnymi włącznie. To niektórzy z
radnych pamiętają.
Optymistycznie można z tego wysnuć, to jest to, że w tym okrojonym składzie w tzw
rynku pracy, osiągają wyniki, które mogą pozazdrościć wiele powiatów w Polsce na
najwyższym krajowym poziomie. Pan Cieślak pogratulował wyników PUP, ale trzeba
zawsze pamiętać, że były to konieczne decyzje a nie decyzje brane z sufitu.
Przewodnicząca Rady Helena Sagasz zwróciła się z pytaniem dot. zatrudnianie osób
z zewnątrz a zwłaszcza z Ukrainy. W jakich gminach i w jakich zakładach zatrudniani
są obywatele Ukrainy?
Pan Tarniowy stwierdził, że najwięcej pieniędzy otrzymują na aktywizacje osób
młodych i osób 50+.
Pani Cecuła odniosła się do zatrudniania obcokrajowców. W tym przypadku możemy
od razu odpowiedzieć, jakie zakłady zwracały się o wydanie informacji Starosty, czyli
to jest ta forma, która przewiduje powyżej 6 miesięcy.
Jest wiele zakładów, które swoją siedzibę posiadają powiatem żarskim a nawet poza
województwem, bo są i z Wałbrzycha i z Bydgoszczy, Brześcia Kujawskiego.
Jeżeli chodzi o nasz powiat, to firma PKS w Żarach zwróciła się o wydanie takiej
informacji, jeżeli chodzi o zatrudnienie obcokrajowców.
Ad. 5
Przystąpiono do pkt 5 porządku obrad tj. podjęcie 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 i otrzymanej dzisiaj erraty?
Skarbnik Powiatu Pani Siemianowska wyjaśniła, że na posiedzeniu Zarządu w dniu
dzisiejszym podjęto uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej i te zmiany wpływ
na ostateczny kształt dzisiaj podejmowanej uchwały.
Zostały zmniejszone dotacje przez Urząd Wojewódzki, m.in. w kwalifikacji wojskowej
985 tys. zł. oraz kwalifikacja wojskowa finansowana ze środków rządowych 3 514 zł.
oraz składki zdrowotne o 325 tys. zł.
To ma wpływ na ostateczny kształt, dlatego dzisiaj otrzymaliście Państwo uchwałę w
części normatywnej poprawioną.
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Te zmiany mają również wpływ na Wieloletnią Prognozę Finansową, dlatego
zostanie ona uaktualniona.
Ponadto otrzymano informację od dyrektora ZSE w Zarach, że nie dojdzie do
realizacji projektu wspólnie ze stroną niemiecką w ramach wymiany młodzieży z
uwagi na niskie zainteresowanie młodzieży ze strony niemieckiej.
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 4.
Ad. 6
Przystąpiono do pkt 6 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?
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 5.
Ad. 7
Przystąpiono do pkt 7 porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia
skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żarach.
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 6
Ad. 8
Przystąpiono do realizacji pkt 8 porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi na Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Lubsku.
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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 7.
Ad. 9
Przystąpiono do realizacji pkt 9 porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie
uchwalenia Statutu Powiatu Żarskiego.
Przewodnicząca stwierdziła, że mieliśmy pierwsza wersje Statutu. Pracowały nad
tym Statutem komisje. Otrzymaliśmy kolejną wersję Statutu i ostateczną dzisiaj przed
obradami sesji.
Dziś otrzymaliśmy ostateczną wersję Statutu, wersję, która jest przepracowana,
uzgodniona wstępnie z nadzorem Wojewody i ma nadzieję, że Statut przez nadzór
Wojewody przejdzie już bez poprawek.
Staraliśmy się, aby go maksymalnie przeanalizować, dopracować.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały?
Radny Kazimierz Drozd zwrócił się z pytaniami:
1. § 10 – wybór przewodniczącego lub dwóch – w starym Statucie było zapisane, że
Rada wybiera 2-ch wiceprzewodniczących a w nowym zapisane, że jednego lub
dwóch,
2. w § 12 było więcej zadań w starym Statucie, teraz jest to okrojone. W jednym z
punktów zapisane jest, że pierwszą sesję zwołuje Komisarz wyborczy, a w starym
zapisane było, ze poprzedni przewodniczący rady.
3. w § 14 pkt 2 jest zapisane: „Rada powiatu w formie uchwał może podejmować
również deklaracje, oświadczenia, stanowiska, apele i opinie w sprawach
o charakterze ogólnospołecznym bądź lokalnym” a w starym Statucie w § 15 pkt 2
zapisane jest: „Rada powiatu może także wyrażać swoje oświadczenia woli w
formie:
a/ apelu – wezwania, odwołania się do kogoś,
b/ odezwy – wezwania obywateli do działania w jakimś celu,
c/ protestu – energicznego, zdecydowanego sprzeciwu, wystąpienia,
przeciwstawienia się czemuś, co uważa za niesłuszne, niewłaściwe,
d/ opinii- wyrażenie swojego zdania, przekonania, sądu, poglądu na jakąś
sprawę,
e/ deklaracji – publicznego zobowiązania się do współpracy, pomocy,
poparcia,
f) stanowiska, oświadczenia – kategoryczne stwierdzenie z przekonaniem,
podanie do wiadomości przemyślanych sądów”,
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Radny zapytał się, dlaczego zostało to wszystko okrojone? Wygląda na to, że
zablokowuje się pewne sytuacje.
Radny Edward Bojko zwrócił się z pytaniem do Pana Drozda, czy to są jakieś wnioski
formalne, czy tylko uwagi?
Radny Pan Drozd stwierdził, że tylko stwierdza różnice.
Przewodnicząca Rady Helena Sagasz odnosząc się do zapytań radnego Pana
Drozda poinformowała, że głównym celem zmiany naszego Statutu było
wyeliminowanie zapisów ustawowych. To był główny kierunek i główna potrzeba
dokonania zmiany Statutu Powiatu Żarskiego.
Tak jak powiedziała wcześniej, Statut ten był wielokrotnie sprawdzany,
konsultowany.
Zapis, że pierwszą sesję Rady Powiatu zwołuje Komisarz, to nie jest uregulowaniem
naszego Statutu i mocą Rady, to jest zapis ustawowy i Komisarz pierwszą sesję
Rady zawsze zwołuje. To Komisarz zwołuje pierwszą sesje rady, czy to powiatu, czy
to gminy w ustawowym terminie. Jest to ustalony jeden termin. Sesje odbywały się
równocześnie.
Czy możemy wybrać jednego lub dwóch wiceprzewodniczących Rady dopuszcza
statut. Jeżeli Rada nowej kadencji zdecyduje, że chciałaby ażeby był jeden
wiceprzewodniczący, to będzie jeden, jeżeli Rada zdecyduje, ze powinno być dwóch,
tak jak jest obecnie, to będzie dwóch. Statut dopuszcza wybór jednego albo dwóch
wiceprzewodniczących.
Przewodnicząca poprosiła Panią Sekretarz o uzupełnienie jej wypowiedzi.
Sekretarz Powiatu Pani Agnieszka Domaradzka w uzupełnieniu wypowiedzi Pani
Przewodniczącej rady poinformowała, że Statut wygląda, tak jak Państwo
otrzymaliście. Ponieważ zmieniły się ustawy o samorządzie powiatowym i ustawa
Kodeks wyborczy. Organ nadzorczy bada teraz szczegółowo, ażeby w Statucie
Powiatowym nie było zapisów ustawy, bo są powielane, dlatego też poprzedni statut
był dość obszerny i te przepisy były porozrzucane. Teraz są skumulowane w jednym
i są prawidłowe i ma nadzieję, że organ nadzorczy zaakceptuje w takiej formie, bo
już wcześniej wstępnie nam powiedział jak on ma wyglądać i dlatego jest on już
dopasowany do takiej wersji, jaką widziałby organ nadzorczy.
Pani Sekretarz stwierdziła, że jest to wszystko opracowane zgodnie z przepisami, a
że różni się od pierwotnego, to związane jest ze zmianą ustawy o samorządzie
powiatowym i ustawy Kodeks wyborczy.
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. rekomendacji Oceny Zasobów
Pomocy Społecznej (OZPS) wg materiałów otrzymanych na sesji w dniu 31 maja
2016 r.
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Przewodnicząca Rady Pani Helena Sagasz przypomniała, że na sesji w dniu 31 maja
2016 r. Radni otrzymali ww dokument.
Rekomendacja przez Radę Powiatu ww dokumentu jest warunkiem do przedłożenia
dokumentu do Sejmiku Wojewódzkiego w terminie do 30.06.2016 r.
Czy ktoś z państwa radnych ma uwagi, zapytania do przedstawionego materiału?
Brak.
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Helena Sagasz stwierdziła, że wobec braku
zapytań i uwag uważa, ze Rada Powiatu rekomenduje Ocenę Zasobów Pomocy
Społecznej – zał. nr 9.
Ad. 11
Przystąpiono do realizacji pkt 11 porządku obrad tj. Interpelacje i zapytania radnych.
Brak.
Ad. 12
Przystąpiono do realizacji pkt 12 porządku obrad tj. Wolne wnioski, sprawy różne.
Radny Tomasz Czajkowski poinformował, że na ostatnim posiedzeniu komisji
poruszany był temat związany z budową drogi ekspresowej S12.
Związek Powiatów Polskich zwrócił się do naszego Powiatu o podjęcie uchwały w
sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego na
rzecz budowy drogi ekspresowej S 12.
Komisja postanowiła skierować ten wniosek do Zarządu Powiatu i ewentualnie do
gmin powiatu żarskiego, które swoim zasięgiem obejmowałyby tę drogę.
Pan Czajkowski podziękował również Staroście za konsultacje z gminami w sprawie
koncepcji projektowych remontów dróg.
Radny Kazimierz Drozd stwierdził, że jest to raczej wniosek do Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach. W Żarach przy ul. Myśliwskiej 6/22 mieszka
osoba samotna, która wymaga opieki osoby drugiej. Mieszka ona na IV piętrze i nie
ma szans na to, aby swobodnie mogłaby wyjść na dwór. Ma opiekunkę na 2 godziny,
ale te dwie godziny to bardzo mało.
Pan Drozd poprosił, aby PCPR zajął się tą Panią i może spowodowałby, aby
opiekunka przychodziła na więcej godzin oraz aby mogła mieszkać na parterze.
Pan Drozd zwrócił się z pytaniem dot. drogi Sieniawa-Olbrachtów – czy to gmina
chce przejąć te drogę?
Wicestarosta Małgorzata Issel poinformowała, że od pewnego czasu ta Pani do niej
dzwoni i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie już się tę sprawą zajęła. Na prośbę
PCPR-u ta Pani zdecydowała się na zamianę mieszkania z IV piętra na parter. PCPR
pilotuje te sprawę, ale główna rola i zadanie należy do miasta i miejskiej pomocy
społecznej.
Starosta Janusz Dudojć poinformował, że Wójt Gminy Żary zwrócił się do Zarządu
Powiatu Żarskiego z wnioskiem o wyrażenie opinii w sprawie wyłączenia z
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użytkowania drogi gminnej nr F 007505 relacji Sieniawa Żarska-Olbrachtów i Zarząd
przychylił się do prośby.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu zamknęła
posiedzenie XIX sesji Rady Powiatu Żarskiego o godz. 1130.
Protokół z odtworzonego
nagrania oraz notatek z przebiegu
obrad sesji sporządziła:
Barbara Suprynowicz
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