PROTOKÓŁ NR XX/2016
z sesji Rady Powiatu Żarskiego odbytej w Żarach
w dniu 30 sierpnia 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.
Zanim przystąpiono do otwarcia obrad sesji nastąpiła uroczystość związane z
podziękowaniami dla służb straży granicznej za sprawne działania przeprowadzone w
trakcie Światowych Dni Młodzieży, Szczytu NATO i Przystanku Woodstock.
W uroczystościach wzięli udział: Wicewojewoda Robert Paluch, komendant ppłk
Lesław Siwka, komendant Straży Granicznej w Tuplicach, płk Tomasz Michalski,
zastępca Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.
Starosta Janusz Dudojć w imieniu powiatu przekazał strażnikom granicznym, ze
wszyscy radni są za tym, aby wspierać służby mundurowe, w tym wypadku straż
graniczną. Pogranicznicy zasłużyli na podziękowania, ponieważ wzorowo bronili
granic Polski podczas lipcowych wydarzeń.
Straż Graniczna na miesiąc wznowiła kontrole na byłym przejściu granicznym w
Olszynie w związku ze szczytem NATO, i Światowymi Dniami Młodzieży.
Imprezy przebiegały bez problemów, straż graniczna zatrzymała kilkadziesiąt osób,
które nie powinny przekroczyć granicy Polski.
Starosta podkreślił, że już wcześniej Radni powiatowi podjęli decyzję o pomocy w
przygotowaniu budynku na ten cel i to powiat wyremontował dawną strażnicę w
Olszynie, po to, aby funkcjonariusze mogli bezpiecznie i bezkolizyjnie prowadzić
kontrole.
Starosta poinformował, że w związku z tak sprawnie przeprowadzoną kontrolą
graniczną, Powiat postanowił dofinansować Straż Graniczna w wysokości 40 tys., zł.
z przeznaczeniem na zakup samochodu, który będzie wykorzystany do patrolowania
autostrad.
Wojewoda Robert Paluch również pochwalił działania Straży Granicznej.
Stwierdził, że takie podsumowania dają obraz przygotowania do różnych wyzwań XXI
wieku w Polsce i Europie. Stwierdził, że za nami dwa wielkie wydarzenia a wszystkie
służby zdały egzamin. Pan Wojewoda docenił zaangażowanie Starosty żarskiego
Janusza Dudojcia, który podszedł profesjonalnie do sprawy, jak gospodarz tego
terenu.
Pan Wojewoda poinformował, że spotkali się wcześniej kilka razy na przejściu w
Olszynie i udało się im wspólnie ze wszystkimi służbami zaplanować przebieg
lipcowych akcji. Miejsce zostało przygotowane do kontroli, granica została
zabezpieczona.
Pan Wojewoda podkreślił, ze również Komenda Główna Straży Granicznej wysoko
oceniła działania straży w |Olszynie i miejsce przygotowane do kontroli.
Starosta Janusz Dudojć poinformował, że wsparcie dla straży granicznej to jednak nie
jedyne działanie powiatu mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.
W Starostwie Powiatowym, w dotąd niewykorzystanym pomieszczeniu stworzono
prawdziwe centrum dowodzenia.
W razie nagłych nawałnic, wichur czy powodzi, to w tym pomieszczeniu będą spotykać
się wszystkie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w powiecie żarskim, by
podejmować ważne decyzje.
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Następnie Wicewojewoda Lubuski Robert Paluch odpowiadał na pytania radnych
dotyczące rozwoju województwa, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu żarskiego.
Radnych interesowała między innymi sprawa kopalni Gubin-Brody, dokończenie
obwodnicy Lubska, drogi A18, a także zagadnienia związane ze zmianami w służbie
zdrowia.
Wicewojewoda poinformował, że jest do dyspozycji powiatu we wszystkich sprawach
związanych z funkcjonowaniem powiatu i w każdej chwili może być do naszej
dyspozycji.
Następnie Przewodnicząca Rady Pani Helena Sagasz zwróciła się do Radnych z
propozycja przesunięcia o 15 minut otwarcia posiedzenia sesji i w tym czasie udania
się do nowego pomieszczenia Centrum Zarzadzania Kryzysowego.
O godz. 11 nastąpiło otwarcie sesji.
Na podstawie listy obecności (zał. nr 1) Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na sali
obecnych jest 20 radnych ( nieobecny Kazimierz Drozd), 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 XIX sesji Rady Powiatu Żarskiego.
2. Sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy
Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
3. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy
Komisji w okresie między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr XLIII/300/2014 Rady Powiatu w Żarach z
dnia 29 września 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu wspierania uzdolnionej
młodzieży w Powiecie Żarskim” z późniejszymi zmianami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu Aktywności Lokalnej
na lata 2016-2021”.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. 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 XIX 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 uczestniczyło 20 radnych.
W głosowaniu brało udział 20 radnych:
„za przyjęciem” - 20 głosów,
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„przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 0 głosów
Protokół z XIX 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 Edward Bojko zwrócił sie z pytaniem dot. pkt 13 i 17 - zmian uchwały
budżetowej Powiatu Żarskiego na 2016 r., – jeżeli były rozmowy na tan temat, jakieś
przesunięcia to dlaczego nie ma tych zmian na dzisiejszą sesję tych zmian oraz pkt 37
18.08.2016r.- spotkanie Starosty w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w
Gorzowie w sprawie inwestycji w powiecie żarskim – jaka to inwestrycja?
Starosta Janusz Dudojc odniósł się do zapytania dot. 18 sierpnia 2016 r. spotkania w
w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie w sprawie inwestycji w
powiecie żarskim.
Dotyczy to naszej inwestycji w Sieniawie Żarskiej z Programu Rozwoju Wsi.
Mieszkańcy czekają od wojny na drogę a się okazuje, że gdzieś dwa płoty są nie w
tym miejscu. Są dwie osoby starsze, które musza przesunąć płot o metr czy dwa w
swoją stronę, bo nie możemy wejść z drogą z chodnikiem. To jest teren zastany i
sprawa zastana. Podobna jest sytuacja z drzewami. Są drzewa, które nie nadają się
do wycięcia ze względu na wiek i zniszczenie a są także takie, które są w pasie drogi
i są zdrowe i trzeba było interweniować. Nie mieliśmy zgodny na wycięcie drzew i
trzeba było jechać samochodem slalomem. Udało się przekonać dyrekcje RDOŚ-u i z
wycinką i z nasadzeniem wzdłuż tej drogi w kierunku Górki.
Przy okazji uregulowano pewne sprawy, np pracownik RDOŚ-u dzwoni do pracownika
do naszego Referatu i umawia się na spotkanie, na wizje lokalną omijając Starostów.
Uratowano sprawę wspólnie z Urzędem Gminy wiejskiej Żary, z Panem Mrozkiem, z
Panem Pogorzelcem. Jest to wspólna inwestycja, dofinansowana przez gminę i im też
na tym zależy, aby ta droga była robiona.
Skarbnik Powiatu odniosła się do zapytania związanego ze zmianami w budżecie
powiatu żarskiego.
W wydatkach w Rozdz. 75818 § 4810 – Starostwo - uruchomiono rezerwy w wysokości
– 100 255 zł –:
• Rezerwę celową oświatową – 65 355 zł. z przeznaczeniem na:
Rozdz. 80130 § 4010 – ZSOiT Żary – 21 512 zł – uruchomienie rezerwy na nagrody
jubileuszowe i odprawę emerytalną.
Rozdz. 80120 § 4010, 4110, 4120 – ZSO Żary – 31 125 zł – uruchomienie rezerwy na
urlopy zdrowotne.
Rozdz. 80130 § 4010 – ZST Lubsko – 12 718 zł – uruchomienie rezerwy na odprawę
emerytalną.
• Rezerwę celową pomocy społecznej – 4 900 zł. z przeznaczeniem na Rozdz.
85202 § 4010 – DPS Miłowice – 4 900 zł – uruchomienie rezerwy na nagrodę
jubileuszową.
• Rezerwę ogólną – 30 000 zł., na:
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Rozdz. 70005 § 4260 – Starostwo – 10 000 zł – uzupełnienie środków na energię –
niski plan wynikał z założenia, że do końca II kwartału najemcy lokali mieszkalnych na
ul. Bohaterów Getta 22 wykupią je na własność.
Rozdz. 70005 § 4300 – Starostwo – 20 000 zł – uzupełnienie środków na uregulowanie
stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe.
Ponadto dokonano przesunięć miedzy paragrafami.
Natomiast 19 lipca otrzymano dotację W dochodach dokonuje się zmian w Rozdz.
75515 § 2110 – Starostwo – 123 600 zł – korekta planu dotacji celowej z LUW
(zwiększenie) z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dn.
5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
realizowanych przez powiaty w III i IV kwartale 2016 r. – po stronie wydatków
zwiększono Rozdz. 75515 § 2360, 4300 - Starostwo - zmiana została ujęta w
załączniku nr 3 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016” oraz nr 4
„Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016” do Uchwały ZP oraz w załączniku
„Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do
sektora finansów publicznych” do najbliższej Uchwały RP oraz w Rozdz. 80102, 80120
§ 2130 – Starostwo – 16 000 zł – dotacja celowa na realizacje zadania w ramach
Priorytetu 3 - Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie
rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych
„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach
2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne – po stronie
wydatków zwiększono odpowiednio w ZSSpecjalnych oraz w ZSO.
W wydatkach dokonano zmian w :
Rozdz. 75818 § 4810 – Starostwo – 318 927 zł – uruchomienie rezerw:
• Rezerwa celowa oświatowa – 288 927 zł
Rozdz. 85406 § 6170 – Starostwo – 60 000 zł – uzupełnienie środków zadanie
inwestycyjne " Wymiana dachu Zespół PPP Żary „ - zmiana została ujęta w załączniku
nr 3 „Wydatki majątkowe w 2016 roku” do Uchwały RP
Rozdz. 80120 § 4240 – ZSO Żary – 3 000 zł – uzupełnienie środków na wkład własny
do zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
Rozdz. 80102 § 4240 – ZSSpecj. Żary – 1 000 zł – uzupełnienie środków na wkład
własny do zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
Rozdz. 80102, 80111, 80144 § 4010, 4110, 4120 – ZSSpecj. Żary – 117 847 zł –
uruchomienie rezerwy na nauczanie indywidualne, urlop uzupełniający po
długotrwałym chorobowym, urlop zdrowotny.
Rozdz. 80102 § 6050 – ZSSpecj. Żary – 30 000 zł – uzupełnienie środków na
wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego „ Przebudowa pomieszczeń w
budynku ZSSpecj. w Żarach”–- zmiana zostanie ujęta w załączniku ·nr 3 „Wydatki
majątkowe w 2016 roku” do najbliższej Uchwały RP
Rozdz. 80102, 80134, 85403, 85410 § 4010 – OdDzWSiM Żary – 38 871 zł –
uruchomienie rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.
Rozdz. 80102, 80111, 80134 § 4010, 4110, 4120 – SOSW Lubsko – 22 688 zł –
uruchomienie rezerwy na awans zawodowy i nauczanie indywidualne.
Rozdz. 80130 § 4210 – ZSE Żary – 15 521 zł – uzupełnienie środków na materiały do
remontu świetlicy szkolnej i części korytarza dolnego.
• Rezerwa ogólna – 30 000 zł
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Rozdz. 75411 § 6170 – Starostwo – 30 000 zł – uzupełnienie środków na
wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego „ Dofinansowanie zakupu lekkiego
samochodu operacyjno rozpoznawczego dla KPPSP Żary" Rozdz. 75411 § 4050, 4060, 4180, 4270 – KPPSP Żary – 15 334 zł – korekta planu
wydatków – przesunięcie środków na nagrody za zastępstwo chorobowe i naprawy
specjalistycznego sprzętu i środków transportu Ponadto dokonano drobnych przesunięć między paragrafami.
Pan Bojko zwrócił się z pytaniem, czy to nie powinno przejść przez Radę Powiatu?
Skarbnik Powiatu poinformowała, że zgodnie z Uchwałą Budżetową Powiatu, Zarząd
ma uprawnienia do dokonywania takich zmian w ramach wydatków majątkowych
wokół jednego działu. Jeżeli przesunięcia przekraczałyby działy, to nie mógłby tego
dokonać.
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 jeden raz. Na Komisji obecna był Pani Justyna
Przedaszek Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, która
przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu Aktywności
Lokalnej na lata 2016-2021”.
Przewodniczący Edukacji i Unii Europejskiej Pan Tadeusz Płóciennik poinformował,
że Komisja obradowała jeden raz. Z uwagi na nie pełne kworum nie mogliśmy
zaopiniować projektu uchwały dot. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr XLIII/300/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 września 2014 r. w
sprawie uchwalenia „Programu wspierania uzdolnionej młodzieży w Powiecie Żarskim”
z późniejszymi zmianami.
Pani Wicestarosta przedstawiła Komisji diagnozę potrzeb szkolnictwa zawodowego w
powiecie żarskim.
Naczelnik Oświaty przedstawił Komisji stan naboru do naszych szkół, który nie wypadł
najgorzej. Przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku
szkolnego 2016/2017.
Ciekawe rzeczy przedstawiła Pani Sekretarz, która wcześniej z Panem Naczelnikiem
wizytowali Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stargardzie Szczecińskim. Celem tej
wizyty było obejrzenie maszyn CNC, które w przyszłości będą sprowadzone do Żar i
będą funkcjonować na naszym terenie. Są to wspaniałe maszyny.
Cała procedura przetargu zaczyna się obejrzenia, przygotowania i wybrania
najciekawszej oferty.
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej Pan Tomasz
Czajkowski poinformował, że Komisja nie obradowała w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Pan Edward Bojko poinformował, że
Komisja w okresie międzysesyjnym nie obradowała.
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Przewodniczący Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich Pan Edward
Łyba poinformował, że Komisja spotkała się w okresie międzysesyjnym jeden raz.
Komisja zapoznała się z działalnością Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
Ad. 4
Przystąpiono do pkt 4 porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr
XLIII/300/2014 Rady Powiatu w Żarach z dnia 29 września 2014 r. w sprawie
uchwalenia „Programu wspierania uzdolnionej młodzieży w Powiecie Żarskim” z
późniejszymi zmianami.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały?
Radny pan Edward Bojko odniósł się do uzasadnienia projektu uchwał, gdzie jest
napisane, że z programu nie mogą korzystać uczniowie z poza powiatu.
Zdaniem radnego jest to jakaś dyskryminacja, ponieważ uczniowie uczęszczający do
naszych szkół z innego powiatu, tak naprawdę uczestnicząc w jakiś olimpiadach
promują nasz powiat.
Starosta Janusz Dudojć poinformował, że jest taka kuriozalna sytuacja, że nie może
takiego stypendium otrzymać uczeń mieszkający poza naszym powiatem, dlatego też
wprowadzamy zmianę, aby to Starosta mógł wypłacać inne nagrody dla uczniów, i to
będzie skierowane do uczniów z poza powiatu.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 20 radnych.
W głosowaniu brało udział 19 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 19 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 3.
Ad. 5
Przystąpiono do pkt 5 porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do
realizacji „Programu Aktywności Lokalnej na lata 2016-2021”.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały?
Radny Pan Edward Łyba stwierdził, ze w programie podane są źródła finansowania
programu. Jaki będzie udział Powiatu?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Justyna Przedaszek
poinformowała, że są to środki unijne. Powiat będzie dofinansowywał w wysokości
15%, ale tak naprawdę, to nie będzie dofinansowywał w ogóle, ponieważ będzie to
refinansowane w ramach świadczeń, które będą wypłacane.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 20 radnych.
W głosowaniu brało udział 19 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 19 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
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- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 4.
Ad. 6
Przystąpiono do realizacji pkt 6 porządku obrad tj. Interpelacje i zapytania radnych.
Brak.
Ad. 7
Przystąpiono do realizacji pkt 7 porządku obrad tj. Wolne wnioski, sprawy różne.
Przewodnicząca Rady Pani Helena Sagasz udzieliła głosu Posłowi na Sejm RP Panu
Jackowi Kurzępie.
Poseł na Sejm RP Pan Jacek Kurzępa bardzo dziękuje, że dzisiaj może uczestniczyć
w posiedzeniu sesji Rady Powiatu.
Stwierdził, że przyjechał do Powiatu niesiony przede wszystkim pewnym poczuciem
zainteresowania tym wszystkim, czym się Państwo, jako Radni i Pan Starosta z
Zarządem zajmuje. Przyjechał tutaj bez zaproszenia i bez szczególnych oczekiwań.
Jego wizyta wynika z potrzeby 4 elementów.
To sąsiedztwo naszych powiatów, krośnieński, żarski. Pamięta, jako radny powiatowy
i wcześniej przewodniczący rady powiatu krośnieńskiego wielokrotnie rozmawiał z
obecnym teraz Starosta o zaciśnięciu współpracy powiatów.
Dzisiaj, jako Poseł uważa, że jego sympatia wobec Radnych jak również poczucie
świadomości socjologicznej, jak ważną przestrzenia jest powiat żarski na mapie
gospodarczo-społeczno-politycznej województwa lubuskiego jest oczywista, dlatego
też rzeczą naturalną jest, że Poseł Ziemi Lubuskiej powinien tutaj bywać i ta jego
dzisiejsza obecność jest początkiem częstszych obecności w Powiecie.
Pan Poseł przedstawił, co ten lubuski Poseł robi w Warszawie w Sejmie.
Stwierdził, że pierwszą kwestią jego działalności jest sprawa służby zdrowia. Już, jako
radny powiatowy poprzedniej kadencji i część tej kadencji próbował porządkować
służbę zdrowia w powiecie krośnieńskim. W efekcie tych działań, zostając posłem
powołał do życia Zespół parlamentarny do spraw sprywatyzowanych szpitali. To, o
czym mówił Pan Wojewoda, mianowicie rozmaite scenariusze związane z
komercjalizacją. Niektóre bardzo pozytywne, fenomenalnie dające szansę na dobre
leczenie nie tylko w sensie fachowości, ale też organizacji placówek, ale też są
scenariusze mniej radosne i Krosno jest przykładem tego mniej radosnego
scenariusza.
W efekcie, zatem ze Starostą w ścisłej współpracy i podjęli pewne kroki wobec powiatu
żarskiego i szpitali żarskich na zasadzie szukania wyjścia ratowania szpitala
krośnieńskiego.
To obliguje go, aby na tym Zespole, jako precedens w Polsce wypracować moduł na
odmienną trajektorię działań wobec szpitali. Nie ich prywatyzowanie, czy
komercjalizacja tylko w sytuacji, w której samorząd lokalny podejmuje decyzję, chcą
ponownie mieć sterowność na bezpieczeństwie bezrobotnych mieszkańców, żeby im
w tym pomóc.
Poseł Pan Kurzępa stwierdził, że jest szefem Zespołu, który w parlamencie nigdy nie
istniał a przecież to, co się dzieje w Polsce, powiatowo-gminnej jest oczywistością.
Jednym z elementów ważnych jest zmienność pokoleń, również tych, którzy siedzą
dzisiaj na Sali, czyli przygotowanie naszych kontynuatorów, młodzieży do ról, liderów
życia społecznego. Tutaj myśli o instytucji młodzieżowych rad miast, młodzieżowych
rad powiatowych, młodzieżowych rad gminnych.
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W parlamencie było mnóstwo zespołów zajmujących się od kanarków kończąc na
producentach obuwia, nikomu nic nie ujmują, ale nigdy nie było zespołu, który
zajmowałby się sprawami młodzieżowych rad.
Młodzież go o to poprosiła i jego zdaniem jest to jak najbardziej oczywiste zdarzenie
sprzed paru miesięcy, gdy był na Forum Federacji Organizacji Młodzieżowych w
Warszawie.
Wówczas młodzi powiedzieli, żeby ktoś się tym wreszcie w parlamencie tym zajął.
Zęby wreszcie poważnie potraktować młodzież do ważnych ról społecznych.
Dlatego też powstał ten Zespół i chciałby zarekomendować program współpracy z
młodzieżą w tym zakresie.
Pan Poseł poinformował, że powstał Parlamentarny Zespół ds wspierania dzieci wojny.
Czy ktoś poważnie kiedyś potraktował naszych pobratyńców, polaków, którzy swoje
dzieciństwo zaczynali w cieniu pożogi wojennej, którzy rodzili się wtedy a wchodzili
również w życie coraz bardziej z wiekiem, pozostawieni bez rodziców, bo zabito ich
podczas wojny. Te sprawy odcisnęły się wielkim piętnem na geografii a do tej pory
parlament o tym nie mówi.
Ziemia lubuska jest ziemią, która została również nawiedzona zgodnie z programem
Wisła przez tych wszystkich, którzy byli zza Buga i ich doświadczenie, traumy wojennej
jakby nie było zagospodarowane przez Państwo. Ten Zespół ma za zadanie
wspieranie tego środowiska i upodmiotawianie ich obecności w życiu społecznym.
Powstał także Zespół parlamentarny specjalnie powołany na okoliczność odpowiedzi
na pytanie, jakie mają być losy kompleksu węglowo-energetycznego Brody-Gubin?
Jakie mają być losy złóż miedzi i srebra w okolicy Bytomia Odrzańskiego i Nowej Sali.?
Poinformował, że stanął na czele tego Zespołu, bo jako socjolog zdaje sobie sprawę,
że ma być to koło zamachowe dla rozwoju rejonów, subregionów i województwa.
Zdaje sobie sprawę, że walka i opór części środowiska wobec tej inwestycji tego
kompleksu jest znana i dialoguje z tymi środowiskami, bo inaczej nie można. Trzeba
podjąć dialog merytoryczny, uargumentowany. Znaleźć najlepszy sposób, żeby nie
tylko odpowiedzieć na wątpliwości, które Pan Wojewoda przedłożył.
W parlamencie jest takie powołany Zespół ds polski powiatowo-gminnej. Działa on od
4 miesięcy, na posiedzenia, którego generalnie nikt nie przychodził.
Udało mu się z przewodniczącym Zespołu namówić Pana Premiera Morawieckiego,
żeby powiedział jak on widzi tę Polskę powiatowo-gminną. Za nim przyszli inni, i ten
Zespół ożył.
Pan Kurzępa poinformował, że 15 września do Krosna Odrzańskiego przyjedzie
wiceminister rozwoju, który będzie informował o rozwoju tej części powiatu
województwa lubuskiego.
Przewodnicząca poinformowała, że w związku z uchwaleniem Statutu Powiatu
Żarskiego zachodzi obowiązek przestrzegania zapisów § 39 ust. 5, który brzmi: Radny
pracuje w minimum 2 komisjach stałych, a przewodniczącym może być tylko 1.
Dlatego też zwróciła się do tych radnych, którzy pracują tylko w jeden komisji, aby
zgłaszali swój akces wstąpienia do drugiej Komisji.
W przypadku, gdyby któryś z radnych nie chciał uczestniczyć w drugiej Komisji, Rada
zmuszona będzie opracować nowy regulamin przyznawania diet.
Wicestarosta Małgorzata Issel poinformowała, że 1 lipca wpłynął do Powiatu list od
Prezydenta RP zachęcający nasz powiat do narodowego czytania.
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Zgłosiliśmy swój akces wzięcia udziału w tym czytaniu.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu zamknęła
posiedzenie XX sesji Rady Powiatu Żarskiego o godz. 1235.
Protokół z odtworzonego
nagrania oraz notatek z przebiegu
obrad sesji sporządziła:
Barbara Suprynowicz

9

