PROTOKÓŁ NR XXI/2016
z sesji Rady Powiatu Żarskiego odbytej w Żarach
w dniu 29 września 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 Zbigniew Wydrych), 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 XX 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. Rozpatrzenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie
środowiska na obszarze powiatu
5. Informacja w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych w roku 2016.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z
dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na parkingach strzeżonych na rok 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia powiatowego programu opieki nad
zabytkami.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/2014 Rady Powiatu Żarskiego
z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu
osobowego stałej Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/2014 Rady Powiatu Żarskiego
z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu
osobowego stałej Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich z późn. zm.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2014 Rady Powiatu
Żarskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady,
określenia jej przedmiotu działania i składu osobowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/2014 Rady Powiatu
Żarskiego z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz
składu osobowego stałej Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z parkingów samochodowych
na terenie nieruchomości Powiatu Żarskiego położonych w obrębie Olszyna gmina
Trzebiel oraz w obrębie Jeziory Wysokie gmina Brody - obszar byłych Terminali
Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/79/2016 Rady Powiatu
Żarskiego z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Żagańskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób
niepełnosprawnych poprzez prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o
Niepełnosprawności w 2016 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu żarskiego na
2016 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Żarskiego na lata 2016-2025.
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16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla 105 Szpitala Wojskowego z
Przychodnią SP ZOZ w Żarach.
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. 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 XX 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,
„przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 0 głosów
Protokół z XX 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 Kazimierz Drozd zwrócił się z pytaniami:
1. w dniu 1 września przesunięcie środków finansowych dla CKZiU. Przesuniecie
kwoty 861 933 zł – z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na nową
jednostkę tworzoną z dniem 01.09.2016 r. i tu jest wszystko jasne, ale jest też
przesunięcie pomocy finansowej uzyskanej z Gminy Żary o statusie miejskim na
przeprowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z placówek
oświatowo – wychowawczych dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski
„Nie marnuj czasu – naprawdę żyj” w kwocie 1 383,74 zł – czy to nie jakaś pomyłka?
2. zasad udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro.
Skarbnik Powiatu Pani Siemianowska w odpowiedzi dot. przesunięcia środków
finansowych poinformowała, że to nie żadna pomyłka.
Co roku miasto Żary ogłasza projekt dot. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Nasze jednostki uczestniczą w tym projekcie i w tym projekcie uczestniczył
zlikwidowany Zespół Szkół Samochodowych, który przekształcił się w Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i dalej realizuje ten projekt, stąd
przesunięcie środków.
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Starosta Janusz Dudojć wyjaśnił w zakresie zasad udzielania zamówień, których
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
Opracowano zasady wg ustawy o zamówieniach publicznych. Ma to charakter
wewnętrzny w Starostwie. Po zmianach ustawy i po różnych wnioskach przyjęto
regulamin, który obowiązuje w Starostwie.
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. Opiniowano projekt uchwały w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żagańskiemu na realizację zadania
w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie Powiatowego
Zespołu. Obecna na spotkaniu była dyrektor PCPR w Żaganiu Pani Anna Kulczyńska,
która poinformowała o działalności Zespołu.
Liczba wydanych orzeczeń w 2015 r. 4814 w tym powiat żarski -2501, powiat żagański
– 2313,
Liczba wydanych orzeczeń w I półroczu 2016 r. 2178 w tym powiat żarski – 1140,
powiat żagański – 1038,
Liczba wydanych kart parkingowych w 2015 r. – 1386, w tym powiat żarski 712, powiat
żagański 674,
Liczba wydanych kart parkingowych w I półroczu 2016 r. – 350, w tym powiat żarski –
171, powiat żagański – 179.
W roku 2015 na funkcjonowanie PZON wydatkowano 566 380,00 zł.
Koszt funkcjonowania PZON w I półroczu 2016 r. wyniósł 260 762,25zł.
Pani dyrektor poinformowała, że dotacja otrzymana od powiatu żarskiego zarówno w
2015 r. jak i w I półroczu 2016 r. została przeznaczona na rozliczenie usług
świadczonych przez lekarzy orzeczników w zakresie wydawanych ocen do orzeczeń.
Na dzień dzisiejszy z 36 tys. ł. Dotacji otrzymanej z powiatu żarskiego wydatkowano
34 070,00zł, czyli do końca roku pozostało tylko 1 930,00zł., dlatego też zwrócono się
do powiatu żarskiego, tak jak w poprzednich latach o zwiększenia dofinansowania.
Ta kwota pozwoli zabezpieczyć tylko bieżące potrzeby PZON.
Pani Kulczyńska poinformowała, że środki na funkcjonowanie Powiatowego zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności pochodzą z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
i mają na celu zabezpieczanie realizacji zadań rządowych wynikających z ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej.
Od wielu lat przekazywana przez Urząd Wojewódzki dotacja na działalność PZON nie
jest wystarczająca na zabezpieczenie ustawowej realizacji zadań przez jednostkę,
dlatego też wystąpili do powiatu żarskiego o zwiększenie dotacji jeszcze w tym roku.
Przewodniczący Edukacji i Unii Europejskiej Pan Tadeusz Płóciennik poinformował,
że Komisja obradowała jeden raz.
Tematem posiedzenia była działalność Łużyckiego Stowarzyszenia Artystyczno –
Kulturalnego „ Żaranin".
Na posiedzeniu obecny był Prezes tego Stowarzyszenia Pan Matyjasek, który
przedstawił swoje osiągnięcia, braki i Komisja zobowiązała Pana Matyjaska do
przedstawienia pisemnego opracowania wszelkich potrzeb i osiągnieć.
Drugim bardzo ważnym tematem, który omawiano, to wydanie opinii w sprawie
utworzenia nowych kierunków kształcenia zawodowego, o jakie ubiega się Łużycka
Wyższa Szkoła Humanistyczna. Zaproponowali utworzenie i zdublowanie kierunków
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Technika logistyka, technika spedytora i te dwa kierunki zaopiniowała negatywnie.
Pozostałe kierunki technik pożarnictwa i opiekun dzieci uzyskały pozytywną opinię.
Ponadto Komisja analizowała realizację projektu kształcenia zawodowego.
Realizowane są trzy projekty.
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej Pan Tomasz
Czajkowski poinformował, że Komisja w okresie międzysesyjnym obradowała 2 razy.
Poruszane tematy dot. utrzymania dróg powiatowych w okresie zimowym. W
poprzednim okresie funkcjonował taki system, że płacono za utrzymanie dróg w zimie
w chwili uruchomienia „akcji zima”. W pozostałych dniach nie było płacone. W ten
sposób, jako Powiat zaoszczędziliśmy, jednakże firmy świadczące usługi zimowego
utrzymania dróg traciły. W tym roku firmy te poinformowały, że jeżeli nie zmienią się
zasady finansowania gotowości nie przystąpią do ogłoszonego przetargu. Wobec
takich zagrożeń Zarząd przygotował nowe zasady, które to Komisja zaopiniowała
pozytywnie
Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Pan Edward Bojko poinformował, że
Komisja w okresie międzysesyjnym. Komisja pozytywnie 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.
Zajmowała się bezpieczeństwem energetycznym dla powiatu żarskiego. Na
posiedzeniu Komisji obecny był Starosta Janusz Dudojć, który przedstawił stan
zabezpieczenia.
Ponadto Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na dzisiejszą sesję.
Ad. 4
Przystąpiono do pkt 4 porządku obrad tj. rozpatrzenie informacji Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu.
Informację złożył multimedialną złożył Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska
Pan Przemysław Susek - zał. nr 3.
Po złożonej informacji Przewodnicząca obrad Pani Helena Sagasz otworzyła dyskusję.
Radny Kazimierz Drozd zwrócił się z pytaniem dot. Tuplic. Poinformował, że w kwietniu
2016 r. na zaproszenie mieszkańców Tuplic osobiście zobaczył stertę żużla
cynkowego. Okazało się, ze z Niemiec zwieziono 50 tys. ton tej trującej substancji.
Sprawa ta już się ciągnie od dłuższego czasu. Są już różne decyzje i okazało się, że
aby teraz to wywieź do Niemiec trzeba zapłacić 4 mln zł. Co w tym temacie robi
Wojewódzki Inspektora Ochrony Środowiska?
Druga sprawa to sprawa hałasu jednej z firm w Lubsku. W tej kwestii pisał do
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i dalej nic. A dzieje się to w centrum
miasta na pl. Wolności. Firma ta ponoć robi naboje do syfonów a w rzeczywistości robi
całkiem, co innego wytwarzając duży hałas dla okolicznych mieszkańców. Gdy się
interweniuje, zjawia się Inspekcja, ale wcześniej już dla właściciela firmy poszedł tzw.
„cynk” i jak przychodzi kontroli to jest cisza i robi tylko naboje.
Trzecia sprawa to firma Kronopol, który w czasie swoich produkcji wytwarza
substancje rakotwórcze. Co w tym temacie robi Inspektorat?
Czwarta sprawa to spalanie liści na działkach. Kiedyś było można spalać na działce,
teraz to wszystko do worów, bo to jest szkodliwe a to, co z zakładów produkcyjnych to
nie truje społeczeństwa.
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Z-ca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Pan Wojciech Konopczyński
odniósł się do kwestii działalności firmy Kronopol.
Posiadamy stację monitoringu, jakości powietrza w Żarach. Od 20.10.2012 r.
prowadzone są pomiary stężenia formaldehydu w powietrzu. W 2015 roku badania
dobowe formaldehydu prowadzone były na ww. stacji cyklicznie, co dwa tygodnie.
Przeprowadzona analiza stężeń formaldehydu pomierzonych w 2015 roku nie
wskazuje na przekroczenie wartości poziomów odniesienia. Wartość odniesienia
formaldehydu dla roku kalendarzowego wynosi - 4 µg/m3.
Ponadto z badań zanieczyszczenia powietrza wykonanych przez WIOŚ wynika, że dla
kryteriów określonych ze względu na ochronę zdrowia, stężenia dwutlenku siarki,
dwutlenku azotu, benzenu, tlenku węgla oraz zawartych w pyle zawieszonym PM10:
kadmu, niklu oraz ołowiu, występowały w zakresie obowiązujących norm.
Następnie Pan Konopczyński odniósł się do sprawy zwiezionych niebezpiecznych
odpadów do Tuplic.
W roku ubiegłym w terminach 30.03 – 14.05.2015 r. oraz 17.06-27.07.2015 r.
przeprowadzono dwukrotnie kontrolę EURO-TOR RECYKLING Sp z o.o., ul.
Przemysłowa 5, 68-219 Tuplice, potwierdzając, iż na terenie kontrolowanej firmy
znajduje się odpad pochodzący wyłącznie z Niemiec w postaci żużlu cynkowego
pochodzącego z paleniska z rusztu walcowego firmy BEFESA z Freiburga w
Niemczech.
W wyniku ustaleń kontroli stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu podmiotu i
dlatego w toku działań pokontrolnych zobligowano 2 zarządzeniami pokontrolnymi
kontrolowany podmiot do przestrzegania przepisów ochrony środowiska.
Po zakończeniu obydwu kontroli wydano 2 decyzje wymierzające kary pieniężne
łącznie na kwotę 70000 zł dla podmiotu EURO-TOR RECYKLING Sp z o.o., ul.
Przemysłowa 5, 68-219 Tuplice oraz wystąpiono do PINB w Żarach wnioskując o
sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia prac niwelacyjnych na terenie EUROTOR Sp z o.o. w Tuplicach pod kątem przepisów Prawa Budowlanego.
Na wniosek Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
Główny Inspektorat w Warszawie w trybie pilnym podjął kontakt z stroną niemiecką
żądając konkretnych działań.
W następstwie tych działań uznano za nielegalny prowadzony obrót odpadami oraz
podjęto stosowne działania gwarantujące zwrot odpadów do Niemiec.
W roku bieżącym tj.2016 w okresie 29.03 – 28.06.2016 r. przeprowadzono ponowną
kontrolę EURO-TOR RECYKLING Sp z o.o., ul. Przemysłowa 5, 68-219 Tuplice. W
toku kontroli przeprowadzono badania środowiskowe, które nie wykazały przekroczeń
standardów środowiskowych dla różnych elementów środowiska.
Jednocześnie uzyskano zapewnienie, że jeżeli odpady w postaci żużli cynkowych odpad o kodzie 10 05 01 miałyby zostać zwrócone do Niemiec zostanie udostępniony
teren firmy EURO-TOR w Tuplicach dla celów załadunku do przewiezienia na teren
Niemiec.
Na dzień dzisiejszy jest decyzja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, że
Niemcy mają to wywieźć
Sprawa spalania liści na działkach. Weszła ustawa o zagospodarowaniu odpadów,
którą trzeba przestrzegać. Gminy mają obowiązek zająć się odpadami komunalnymi i
po to powstał Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie natomiast samo
spalanie liści jest szkodliwe dla środowiska.
Radny Pan Drozd stwierdził, że Pan Inspektor nie odpowiedział na pytanie dot. hałasu.
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Pan Konopczyński stwierdził, że nie ma wymogu posiadania decyzji dla zakładu
produkującego naboje. Przeprowadzone kontrole nie potwierdziły przekroczenia norm.
Radny Pan Tomasz Czajkowski sądzi, że wyjściem w Lubsku w kwestii hałasu byłoby
zbadanie hałasu na zewnątrz.
Pan Czajkowski zwrócił się do Inspektora, czy jeżeli będzie na ten temat posiedzenie
Komisji Ochrony Środowiska, to czy można oczekiwać, ze ktoś z Inspektoratu
przyjedzie na Komisję i przedstawi dokumenty nt badania hałasu oraz badania dot.
Tuplic.
Pan Inspektor stwierdził, że nie ma tajności. Jeżeli są jakieś potrzebne dokumenty,
zestawienia, to oczywiście je przygotują. Można również liczyć na ich udział w
posiedzeniach Komisji.
Radny Marek Femlak odniósł się do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w
Marszowie. Zakład miał być bezpieczny i niestwarzający zagrożenia dla środowiska,
ale niestety jest inaczej.
Zielone odpady są przewożone w workach i zamykane w specjalnych
pomieszczeniach, w których gniją. Bardzo często miejscowość Marszów nawiedza
potworny smród z tych gnijących zielonych odpadów. Druga kwestia, to sprawa drogi
przez Marszów ciężkich samochodów przewożących wszystkie odpady ze wszystkich
gmin. Zgłaszane było do Inspektoratu Ochrony Środowiska, aby zrobić pomiary hałasu
i był zrobiony monitoring, który dowiódł, że parametry wielokrotnie są przewyższające.
Czy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zrobił pomiary tej biomasy? Czy
badaliście hałas tych maszyn pracujących, na co dzień z Zakładzie?
Pan Inspektor stwierdził, że Marszów jest to najnowocześniejszy Zakład. Prawidłowy
proces kompostowania nie powinien przynosić takich zapachów. Może cos jest
jeszcze niedopracowane.
Radny Roman Mazurkiewicz w nawiązaniu do tego, co mówił Pan Femlak, te odpady,
o których mówił, w tej chwili przewożone do Łęknicy na likwidowane wysypisko śmieci.
Stwierdził, że mieszka blisko od tego likwidowanego wysypiska, to zapach w tych
dniach, kiedy to przewożą i przez kolejne kilka dni jest nie do zniesienia, a tam w
pobliżu jest rezerwat przyrody, na którym nie wolno polować i ta zwierzyna po prostu
się zatruwa i powoli wynosi się z tego terenu.
Druga sprawa to kwestia wody. Przy budowie obwodnicy uszkodzono cieki źródlane i
teraz czysta woda z tych źródeł wycieka do brudnej Nysy.
Pan Inspektor stwierdził, że jeżeli chodzi o zagospodarowanie tych odpadów, o których
mówił Pan radny, może być tylko w ten sposób zagospodarowany. Na pewno będzie
to przykryte warstwą ziemi i zrekultywowane zgodnie z projektem.
Jeżeli chodzi o wodę, to tutaj faktycznie szkoda tej wody, ale to już raczej sprawa
lokalna i tutaj występują kwestie finansowe gminy, ponieważ trzeba zainwestować w
odprowadzenie tej wody.
Radny Roman Pogorzelec stwierdził, że głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza,
szczególnie w tych pyłach jest ta niska emisja. To jest jego zdaniem główny problem,
bo jeżeli idzie o przemysł, to z tych wyników, które zostały przedstawione, nie widać
specjalnego wpływu przemysłu na te szkodliwe źródła zanieczyszczenia, natomiast ta
niska emisja, która jest wynikiem spalania komunalnego czy to w domkach
jednorodzinnych, czy w piecach na osiedlach, jego zdaniem to jest główny temat, które
6

samorządy powinny przyjąć, żeby poprawić, jakość powietrza. Jego zdaniem można
to zrobić i można to wyartykułować. Samorządy lokalne powinny iść w kierunku, żeby
tą, jakość powietrza poprawić.
Radny Kazimierz Drozd zwrócił się z pytaniem – rozpoczęto w Tuplicach zbieranie
odpadów i miał być recykling, itd…, że gmina mogła dać pozwolenie, bo nie wiedziała,
na co daje konkretnie. Starostwo mogło to zatwierdzić, bo rzeczywiście też dokładnie
nie ma przyrządów do zbadania, ale Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska i
Główny Inspektor Ochrony Środowiska, jeżeli wydawano to pozwolenie to, kto to badał
a jeżeli nie badał, to, dlaczego pozwolono to zwozić. Kto ponosi za to
odpowiedzialność. Nazwożono 50 tys. ton i to jest trucizna. Sam Inspektor mówi, ze
nie jest to szkodliwe, bo drzewa umierają 100 lat.
Pan Konopczyński stwierdził, że transgraniczne przemieszczanie odpadów do roku
2013 było uwarunkowane decyzją Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Każdy,
kto chciał sprowadzić odpad na teren Polski musiał taką decyzje uzyskać. Od roku
2013 roku powstała zmiana przepisów prawa zgodnie z przepisami unii europejskiej.
dopuszczono zezwolenia przemieszczania odpadów tzw listy zielonej, czyli odpadów,
które nie są groźne dla środowiska. Na tej liście zielonej m.in. znajduje się odpad o
nazwie żużel pocynkowy, który został sprowadzony z huty cynku ze strony niemieckiej
oni byli odpowiedzialni za to, żeby te procedurę przemieszczenia tego odpadu
przeprowadzić w sposób prawidłowy. Ona nie została przeprowadzona w sposób
prawidłowy. Zostało to zatrzymane, ponieważ fakt, że mamy 50 tys. ton a ma wiedzę,
ze jest ok. 30 tys. ton, to mogło być 2 albo 3 razy więcej, ponieważ przedsiębiorca,
który realizował zlecenie ze strony niemieckiej miał pozwolenie do realizacji tego
zlecenia do końca 2016 r.
Dzięki działalności Inspekcji, zostało to zatrzymane. Zostały udowodnione, że te
działanie było prowadzone w sposób nieprawidłowy, nie legalny. Zostało to
przekazane do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, który prowadzi tę sprawę,
bo jest to sprawa międzynarodowa.
Przewodnicząca Rady Pani Sagasz stwierdziła, żeby Komisje merytoryczne związane
z tą tematyką zorganizowały wspólne posiedzenie Komisji i zajęły się tym tematem.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Vice Burmistrzowi Żar Panu Patrykowi
Falińskiemu.
V-ce Burmistrz Pan Faliński poinformował, że miasto Żary ma od kilku lat Program
Niskiej Emisji.
W tej chwili trwają prace nad opracowaniem uregulowań dla dotacji dla tych
gospodarstw domowych na zmianę sposobu ogrzewania z tradycyjnego na gazowe.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) to dokument strategiczny, opisujący kierunki
działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj.
redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększania udziału energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy, jakości
powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.
Na opracowanie PGN Gmina Żary o statusie miejskim otrzymała dofinansowanie ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Miasto Żary w wielu swoich obiektach dokonało zmiany ogrzewania tradycyjnego na
gazowe, aby jak najmniej szkodliwych emisji szło do środowiska.
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Celem wdrażania PGN jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców
Żar poprzez kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich i kontynuowanych
działań w zakresie zmierzającym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo –
gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej,
modernizacji i rozbudowy sieci drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia
ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania Gminy Żary o statusie miejskim.
Obecnie trwają wyliczenia, w jakich kwotach może być dofinansowanie do
gospodarstw domowych, które będą zmieniać tradycyjne ogrzewanie na ogrzewanie
ekologiczne, niskoemisyjne. Zdaniem Burmistrza już w przyszłym roku powinien
ruszyć ten program dofinansowania mieszkańców.
Jego zdaniem będzie to kolejny krok ku temu, żebyśmy mogli zmieniać tę
rzeczywistość i te niskie emisje poprawić.
Ad. 5
Przystąpiono do pkt 5 porządku obrad tj. informacja w zakresie realizowanych zadań
inwestycyjnych w roku 2016 – zał. nr 4.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Radni otrzymali informacje w postaci załącznika
do programu sesji i w związku z tym, czy ktoś ma uwagi bądź pytania do
przedstawionej informacji?
Brak.
Ad. 6
Przystąpiono do pkt 6 porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia
wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania
na parkingach strzeżonych na rok 2017.
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. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia
powiatowego programu opieki nad zabytkami.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały?
Radny Kazimierz Drozd zwrócił się z pytaniem dot. budynku byłej chirurgii w Żarach
przy ul. Boh. Getta. Jest to zabytek zgodnie z przedstawionym dokumentem. Czy my,
jako Powiat mamy jakieś plany jego zagospodarowania? Czy my mamy w ogóle
jakieś pieniądze, aby coś w ogóle wyremontować?
Starosta Janusz Dudojć poinformował, ze zgodnie z art. 87 mamy obowiązek taki
program opracować i uchwalić.
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Prezes Szpitala na Wyspie ma na pewno jakieś plany wobec tego budynku. Może
być tam Zakład rehabilitacyjny na przykład, albo może go sprzedać. Ma go w
zarządzie trwałym.
Do tej pory ten budynek był wykorzystywany, jako zastępczy budynek, który spełniał
rolę zaplecza poszczególnych oddziałów szpitalnych, które były remontowane.
Przewodnicząca Helena Sagasz odniosła się do grodziska Wicina, które zostało
pominięte w tym programie.
Jest opracowany Plan Ochrony Parku Kulturowego Grodzisko w Wicinie, który ma na
celu pomoc w realizacji celów ochrony kompleksu stanowisk archeologicznych w
Wicinie – grodziska i trzech osad przygrodowych oraz w jego późniejszym,
zrównoważonym funkcjonowaniu i realizacji funkcji naukowych, badawczych,
edukacyjnych i turystycznych.
Grodzisko w Wicinie założone zostało przez ludność związaną z kręgiem kultur
określanych wspólnym mianem kultury łużyckiej, zamieszkującej te tereny w
młodszych stadiach epoki brązu (około 800-650 p.n.e.) i w okresie halsztackim (około
650-400 p.n.e.). Ludność ta należała do grupy biało wickiej kultury łużyckiej, a jak
twierdzą niektórzy badacze – kultury biało wickiej. Założone zostało najwcześniej w
początkach VII wieku p.n.e.
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 pkt 8 porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Nr II/7/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia
przedmiotu działania oraz składu osobowego stałej Komisji Zdrowia i Opieki
Społecznej.
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 7.
Ad. 9
Przystąpiono do pkt 9 porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Nr II/9/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia
przedmiotu działania oraz składu osobowego stałej Komisji Rynku Pracy i Ochrony
Praw Obywatelskich z późn. zm.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały?
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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 pkt 10 porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Nr III/17/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie powołania
Komisji Rewizyjnej Rady, określenia jej przedmiotu działania i składu osobowego.
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 9.
Ad. 11
Przystąpiono do pkt 11 porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Nr II/10/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia
przedmiotu działania oraz składu osobowego stałej Komisji Ochrony Środowiska i
Infrastruktury Drogowej.
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 10.
Ad. 12
Przystąpiono do pkt 12 porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu
korzystania z parkingów samochodowych na terenie nieruchomości Powiatu
Żarskiego położonych w obrębie Olszyna gmina Trzebiel oraz w obrębie Jeziory
Wysokie gmina Brody - obszar byłych Terminali Towarowych Odpraw Celnych w
Olszynie
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały?
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
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W posiedzeniu sesji brało udział 20 radnych.
W głosowaniu brało udział 20 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 20 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 11.
Ad. 13
Przystąpiono do pkt 13 porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały
Nr XIV/79/2016 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Żagańskiemu na realizację zadania w zakresie
wspierania osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie Powiatowego Zespołu ds.
Orzekania o Niepełnosprawności w 2016 roku
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 12.
Ad. 14
Przystąpiono do pkt 14 porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie uchwały
budżetowej powiatu żarskiego na 2016 r.
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 13.
Ad. 15
Przystąpiono do pkt 15 porządku obrad tj. podjęcie 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
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Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 14.
Ad. 16
Przystąpiono do pkt porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji
dla 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ 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 15.
Ad. 17
Przystąpiono do realizacji pkt 17 porządku obrad tj. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Kazimierz Drozd stwierdził, że skoro ma być kopalnia to potrzebna jest szkoła
górnicza. Ponadto uważa, że powinno się także otworzyć szkołę medyczną.
Pan Drozd uważa, że ul. M. Buczka powinna zmienić nazwę.
Przewodnicząca Rady pani Sagasz, stwierdziła, ze zmiana nazwy ulic należy do zadań
gmin a nie powiatu.
Wicestarosta Małgorzata Issel poinformowała, że wpłynęło pismo w sprawie
dekomunizacji nazwy ulic. Wobec powyższego wystosowano pismo do wszystkich
gmin o dokonanie dekomunizacji nazw ulic i o poinformowanie o tym Powiatu.
Starosta Janusz Dudojć przypomniał, ze był kiedyś apel Powiatu do inicjatywy budowy
kopalni. Mieszkańcy gminy Brody są w większości na „nie”.
Jeżeli powstanie kopalnia, to oni sobie sami przeszkolą pracowników po naszych
szkołach zawodowych.
Radny Tomasz Czajkowski przedstawił wnioski do utrzymania dróg powiatowych, tj:
- uzupełnienie poboczy w m. Mielno,
- koszenie poboczy na równo,
- zainstalowanie barierki przy wjeździe do m. Sanice. Jest tam wysoka skarpa i stanowi
to niebezpieczeństwo.
- ograniczenie prędkości w m. Mielno do 40 km dla samochodów ciężarowych.
Starosta Janusz Dudojć poprosił Przewodniczącego Komisji Pana Czajkowskiego, aby
takie tematy przedstawiać na bieżąco na Komisjach, na których zawsze uczestniczy
Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Powiatowych oraz Kierownik
referatu Dróg powiatowych. Nie mniej jednak te uwagi zostaną przekazane Pani
naczelnik
Starosta odniósł się do sprawy koszenia poboczy. Stwierdził, ze kosimy pobocza w
granicach takich, jakie posiadamy i niejednokrotnie wygląda, że te pobocza są
nierówno wykoszone. Dzieje się to, dlatego, że w wielu przypadkach część pobocza
stanowi własność osoby fizycznej i my nie możemy kosić na jej terenie, dlatego też
występują nierówne szerokości w wykaszanym poboczu.
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Ad. 18
Przystąpiono do realizacji pkt 18 porządku obrad tj. Wolne wnioski, sprawy różne.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że w dniu jutrzejszym swoje święto będzie
obchodzić Cech Rzemiosł Różnych. Jest to 70-lecie Cechu. Wszyscy Radni mają
zaproszenie na te uroczystość, które rozpocznie się mszą św. o godz. 11 w kościele
garnizonowym.
Radny pan Marek Femlak poinformował, ze otrzymał pismo z Narodowego Funduszu
Zdrowia, ze fundusz nie będzie płacił za tzw. „nadwykonania”.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu zamknęła
posiedzenie XXI sesji Rady Powiatu Żarskiego o godz. 1240.
Protokół z odtworzonego
nagrania oraz notatek z przebiegu
obrad sesji sporządziła:
Barbara Suprynowicz
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