PROTOKÓŁ NR XXII/2016
z sesji Rady Powiatu Żarskiego odbytej w Żarach
w dniu 8 listopada 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 17 radnych ( nieobecni: Artur Rygiel, Marian Dąbrowski, Józef Radzion,
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 XXI sesji Rady Powiatu Żarskiego.
2. Sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu
Powiatu w okresie między sesjami.
3. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy
Komisji w okresie między sesjami.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 w
powiecie żarskim.
5. Modernizacja szkolnictwa finansowanego z funduszy europejskich:
a) Nowoczesna edukacja. Oś. 8. – prezentacja.
b) Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie
przygranicznym – prezentacja.
c) Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim – prezentacja.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego
oraz
podmiotami
wymienionymi
z
organizacjami
pozarządowymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz
organizację i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w
Powiecie Żarskim.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez Powiat Żarski zadania Gminie
Przewóz.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XVI/90/2016 Rady Powiatu Żarskiego z
dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne
zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu żarskiego na
2016 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Żarskiego na lata 2016-2025.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski, sprawy różne.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
przedstawionego programu sesji?
Brak.
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Ad. 1
Przystąpiono do realizacji pkt 1 porządku obrad tj przyjęcia protokołu XXI 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 17 radnych:
„za przyjęciem” - 17głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 0 głosów
Protokół z XXI 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.
Na salę posiedzeń przybyli radni: Marian Dąbrowski, Józef Radzion, Zbigniew
Wydrych – stan radnych – 20 osób.
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 dot. sprawozdania, tj.:
1. zaopiniowania rozwiązań projektowych dla zadania pn.: „Rozbudowa ulicy
Robotniczej i Kołłątaja w Żarach”, – po co wystąpiło miasto? Na czym polega ta
rozbudowa? Czy tylko na utwardzeniu, czy też poszerzeniu tej drogi, bo tam jest
bardzo wąska droga?
2. Wydano Postanowienie o umorzeniu należności Panu Arturowi C., Panu Adrianowi
M. i J.O. za usunięcie pozostawionego samochodu osobowego. Chodzi mu
zwłaszcza o Pana Arturowi C, bo on jest w areszcie i czy z tego tytułu jest w
areszcie?
O wyjaśnienie spraw dot. umorzenia należności Starosta poprosił Panią Skarbnik
Powiatu.
Starosta Janusz Dudojć wyjaśnił w sprawie zaopiniowania rozwiązań projektowych dla
zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Robotniczej i Kołłątaja w Żarach”.

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
poinformował, że Komisja obradowała jeden raz.

Femlak
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Na posiedzeniu Komisji obecne były Panie dyrektorki Powiatowych Domów Dziecka w
Żarach i w Lubsku. Zapoznały Komisje z funkcjonowaniem Domów, ilością
przebywających dzieci oraz potrzebami.
Dyrektor Powiatowego Domu Dziecka w Żarach poinformowała, że największą
bolączka jest brak odpowiedniej drogi wewnętrznej.
Przewodniczący Edukacji i Unii Europejskiej Pan Tadeusz Płóciennik poinformował,
że Komisja obradowała jeden raz. Było to wspólne spotkanie z Komisją Rynku Pracy
i Ochrony Praw Obywatelskich, ponieważ był to wspólny temat dot. stan
bezpieczeństwa w placówkach szkolnych prowadzonych przez Powiat Żarski. Oraz
monitoringu zagrożeń w szkole (wewnątrz i na zewnątrz szkoły).
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej Pan Tomasz
Czajkowski poinformował, że Komisja w okresie międzysesyjnym obradowała jeden
raz. Zajmowała się tematem dot. realizacji projektu „Przygoda z Nysą”. Co zostało
wykonane i rozliczone i jak przedstawia się realizacja następnego etapu projektu.
Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Pan Edward Bojko poinformował, że
Komisja w okresie międzysesyjnym spotkała się 4 listopada. Zapoznała się z realizacją
budżetu powiatu za I półrocze 2016 r. Ponadto Komisja pozytywnie zaopiniowała
projekty uchwał na XXII sesje Rady Powiatu.
Przewodniczący Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich Pan Edward
Łyba poinformował, że Komisja spotkała się w okresie międzysesyjnym jeden raz. Było
to wspólne posiedzenie z Komisja Edukacji i Unii Europejskiej.
Ponadto Komisja wizytowała Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie pod
kątem interwencji mieszkańców w sprawie emisji nieprzyjemnych zapachów z tego
zakładu.
Komisja zapoznała się z całym cyklem produkcyjnym.
Ad. 4
Przystąpiono do pkt 4 porządku obrad tj. Informacja o stanie realizacji zadań
oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 w powiecie żarskim – zał. nr 4.
Wicestarosta Małgorzata Issel przedstawiła prezentację najważniejszych inwestycji
zrealizowane od początku kadencji – zał. nr 5.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że prezentacja przedstawiona przez Panią
Wicestarostę zawierała dużo cyfr, ale obrazowała nasz wspólne osiągnięcia.
Teraz jest taki czas, aby zadać pytania odnośnie informacji i przedstawionej
prezentacji.
Radny Kazimierz Drozd stwierdził, że po analizie danych w placówkach podległych
powiatowi, łącznie jest w granicach 4 tys. młodych ludzi, którzy będą naszymi
następcami. Za działanie w szkołach dyrektorom i pedagogom, za ich trudy i ich
starania należą się serdeczne uznanie. To od nauczycieli i rodziców zależy jak
wykształcimy naszą młodzież.
Radny stwierdził, ze po analizie informacji jest, że w jednej placówce nauczyciel
dyplomowany w szkole ogólnokształcącej 4932 zł. a w innej szkole o podobnym profilu
5 420 zł., w innej 5 600 zł. Może na to ma wpływ może uciążliwość pracy, ale w
podobnych sytuacjach powinny być na jednym poziomie.
To samo dotyczy dodatku stażowego. Jeden ma 2 050zł, drugi 3 200zł. a jeszcze inny
1100 zł., są to trochę duże rozbieżności, chociaż kwalifikacje podobne a płace inne.
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Radny Edward Łyba stwierdził, ze też prześledził te słupki, które radni otrzymali w
raporcie przygotowanym przez Pana Kubiaka, Naczelnika Wydziału. W jego ocenie
informacja przygotowana bardzo solidnie i bardzo dobrze, nie mniej wnioski, które
wychodzą z porównania z raportem z poprzedniego roku wskazują na sytuację taką,
chociaż w ubiegłym roku obawiano się, że ilość młodzieży, która trafi do naszych szkól
będzie tak niska, ze niektóre szkoły obniżą swoja ilość uczniów dosyć znacznie.
Porównania tych wyników, przyjęć do klas pierwszych i obecnego stanu w
poszczególnych typach szkół, te liczby pokazują, że nasze obawy nie były tutaj
potrzebne, ponieważ ilość młodzieży w szkołach, co prawda niewiele mniejsza w
porównaniu do roku szkolnego 2014/2015 i w dalszym ciągu tej młodzieży jest ponad
3 tysiące.
Największymi szkołami w naszym powiecie w roku 2014/2015 jak i 2015/2016, to
Zespół Szkół Ekonomicznych.
Zespół Szkół Ekonomicznych w tym roku przekroczył poziom 517 uczniów a pozostałe
szkoły utrzymują się na poziomie mniej więcej 400-300-350 uczniów, co dobrze
świadczy o pracy dyrektorów zarządzających tymi placówkami, ponieważ robią
wszystko, aby tych uczniów było jak najwięcej pomimo kryzysu demograficznego.
W dalszym ciągu ilość uczniów klas pierwszych z poza powiatu naszego utrzymuje się
na poziomie ubiegłego roku szkolnego, czyli jest to liczba stała i jego zdaniem na tym
polu można było troszeczkę więcej zrobić reklamy, aby zachęcić młodzież do naszych
szkół z poza naszego powiatu.
Liczba uczniów klas pierwszych liczona na początku roku utrzymuje się na tym samym
mniej więcej poziomie.
Te liczby przedstawione mogą świadczyć o tym, że tego kryzysu demograficznego
obawiać się aż tak bardzo nie musimy. Uczniowie klas gimnazjalnych zaczną trafiać
do naszych szkół i dlatego musimy się przygotować do tego żeby starczyło nam
miejsca. Myśli tu także o kadrze, która będzie potrzebna do tej zwiększonej ilości
uczniów.
Ad. 5
Przystąpiono do pkt 5 porządku obrad tj. Modernizacja szkolnictwa finansowanego z
funduszy europejskich:
a) Nowoczesna edukacja. Oś. 8. – prezentację przedstawiła Sekretarz Powiatu Pani
Agnieszka Domaradzka- zał. nr 6.
b) Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie
przygranicznym – prezentację przedstawił Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia
Pan Bartłomiej Kubiak – zał. nr 7.
Sekretarz Powiatu Pani Agnieszka Domaradzka dodała, że oprócz tego, że Powiat
pozyskuje środki unijne dla szkół, to szkoły też same starają się o pozyskiwanie takich
środków. I tak Zespół Szkół Technicznych w Lubsku z projektu ERASMUS+ - mobilny
kucharz na europejskim rynku pracy – zagraniczna praktyka w Zespole Szkół
Technicznych - okres realizacji projektu to 2016-2018.
Projekt opiewa na 347 138 zł. bez wkładu własnego powiatu i projekt ten polega na
tym, że uczniowie podejmują staże zawodowe. Są to uczniowie z technikum żywienia
i usług gastronomicznych i te staże połączone są z nauką języka niemieckiego oraz
poznaniem kultury Niemiec.
Pani Sekretarz poinformowała także o projekcie, do którego się przygotowują w
przyszłym roku. Będzie to projekt z niemieckim naszym sąsiadem i to będzie
szkolnictwo zawodowe dla naszych szkół zawodowych. Będzie to projekt
prawdopodobnie na 3 lata. Mają nadzieje, ze w przyszłym roku się zacznie, bo jest
teraz w fazie sprawdzania.
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c) Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim – prezentację
przedstawiła przedstawicielka PROFI BIZNESGROUP ze Szczecina Pani - zał. nr
8.
Radny Edward Łyba stwierdził, ze jest dumny z tego, że właśnie Zarząd Powiatu na
czele z Panem Starostą w tym roku te postępy, jeżeli chodzi o szkolnictwo zawodowe
jest bardzo duże, a to wynika również z tego, że są pieniądze na realizacje tych zadań
oświatowych.
Nie ma żadnych obaw do tego, że to wszystko, co planujemy zostało zrealizowane.
Analizując zatrudnienie w naszych szkołach sytuacja wygląda w ten sposób, że na
określoną grupę nauczycieli ponad 150 nauczycieli, to są nauczyciele dyplomowani,
więc ta szansa na to, że poziom będzie odpowiednio wysoki i cele zostaną
zrealizowane jest raczej 100%.
Może obawy budzi fakt, że na tych ponad 150 nauczycieli dyplomowanych jest tylko 3
stażystów, co świadczyłoby o braku dopływu do naszych placówek oświatowych
młodej krwi tak zwanej, ale sądzi, że za rok zacznie przybywać młodzieży do tych szkół
i ta proporcja się zmieni.
Naczelnik WEZ Bartłomiej Kubiak w uzupełnieniu wypowiedzi Pani Sekretarz
poinformował, że pracują jeszcze nad jednym projektem, na który już złożyliśmy
zapotrzebowanie. Tutaj mówiliśmy cały czas o środkach tzw. „miękkich”. Chcemy
złożyć na projekty „twarde” i pozyskać środki na remont Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego, na dokończenie warsztatów w Zespole Szkół
Budowlanych w Żarach i na remont w Zespole Szkół Technicznych w Lubsku. Uważa,
ze będzie to też duży projekt z zapotrzebowaniem na kwotę ok. 6 mln zł. Pozwoli to
też poprawić bazę dydaktyczną i troszeczkę wyremontować pomieszczenia,
szczególnie, że w CKZ-ecie już został rozstrzygnięty przetarg na zakup bardzo
profesjonalnych, poważnych, bardzo drogich maszyn CNC i obecnie jesteśmy już po
przetargu. Została wyłoniona firma, która dostarczy nam 2 maszyny CNC o wartości
0,5 mln zł. Zdaniem Naczelnika to taki mercedes wśród maszyn CNC. Uważa, ze
jeszcze więcej uda się zrobić.
Posiedzenie sesji opuściła radna Anna Ślawska – stan radnych – 19 osób.
Ad. 6
Przystąpiono do pkt 6 porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie uchwały w
sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały?
Brak.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 19 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 9.
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Ad. 7
Przystąpiono do pkt 7 porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu
powoływania członków oraz organizację i tryb działania Powiatowej Rady Działalności
Pożytku Publicznego w Powiecie Żarskim.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały?
Brak.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 19 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 10.
Ad. 8
Przystąpiono do pkt 8 porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie przekazania
przez Powiat Żarski zadania Gminie Przewóz.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały?
Brak.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 19 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 11.
Ad. 9
Przystąpiono do pkt 9 porządku obrad tj. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr
XVI/90/2016 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia
zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej 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 19 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 12.
6

Ad. 10
Przystąpiono do pkt 10 porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej powiatu żarskiego na 2016 r.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały?
Brak.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 19 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 13.
Ad. 11
Przystąpiono do pkt 11 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?
Brak.
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. 12
Przystąpiono do pkt 12 porządku obrad tj. Interpelacje i zapytania radnych.
Brak.
Ad. 13
Przystąpiono do realizacji pkt 13 porządku obrad tj. Wolne wnioski, sprawy różne.
Starosta Janusz Dudojć odniósł się do sprawy dot. naszej inicjatywy, naszego projektu
poprawy dostępności do usług medycznych dla mieszkańców naszego powiatu.
Stwierdził, ze analizując to, co się dzieje u naszych sąsiadów w powiecie krośnieńskim,
można przypomnieć sobie, co niedawno działo się w Żaganiu z ginekologią i
położnictwem.
Ale to, co dzieje się na północy w powiecie krośnieńskim, co można było obejrzeć w
telewizji gorzowskiej lokalnej.
Siedzi Pan Wojewoda, siedzi Pan Starosta Glas, siedzi Pan Burmistrz Cebula z
Krosna, siedzi Pan Burmistrz Gubina i siedzi Pan Dyrektor Narodowego Funduszu
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Zdrowia i dyskutują o sytuacji w szpitalu powiatowym w Krośnie Odrzańskim. Teraz
nie ma żadnej opieki zdrowotnej w powiecie krośnieńskim.
My, jako Powiat takiej rzeczy nie mieliśmy, ale to nie jest tak, że takie coś nad nami
nie wisi.
Nie płaci się nadwykonań. Mamy zaległości lokalowe i odstajemy dzisiaj niestety od
Nowej Soli i Zielonej Góry a z nimi przyjdzie nam rywalizować.
Nie ma, co ukrywać, bo widać to, na co dzień, ze lobbujemy mocno Pana Wojewodę,
który jest odpowiedzialny za to gdzie będzie mapa potrzeb zdrowotnych płaconych
przez NFZ i tam gdzie trzeba jeszcze dobudować, wspomóc i dlatego między innymi
jest teraz tyle spotkań z Panem Wojewodą.. Pokazujemy, przedstawiamy swoje racje
i przygotowujemy przede wszystkim projekt, przygotowujemy pismo o to żeby było
takie dofinansowanie w ogóle otrzymać i otrzymać zgodę Wojewody, żebyśmy mogli
się rozwijać.
To Wojewoda decyduje o tym, czy można szpital rozbudować, czy to jest istotne czy
nie.
Dlatego też potrzebujemy pism z rekomendacją od różnych źródeł, żeby to, co się
napisze w poszczególnych rubrykach, było poparte fachową opinią. Nasz Powiat
otrzymał takie poparcie na piśmie, taką rekomendację od Konsultanta Wojewódzkiego
w dziedzinie pediatrii na województwo lubuskie dr nauk med. Tomasza
Jarmolińskiego. Ta rekomendacja skierowana jest do powiatu. W tej rekomendacji,
którą Starosta odczytał Pan Jarmoliński pisze, że po zapoznaniu się z planami
inwestycyjnymi dot. oddziału dziecięcego, które mają być realizowane w ramach
projektu rozbudowa budynku szpitalnego przy ul. Pszennej 2, wyraża gorące poparcie
dla idei poprawy warunków leczenia dzieci w żarskim szpitalu. Oddział dziecięcy w
Żarach w analizach i planach, jakie dokonywał w ostatnich latach ma wyznaczona
funkcje jednego z trzech w regionie lubuskim ponad powiatowych centrum opieki nad
dzieckiem, uzupełniających ofertę specjalistyczną w skali wojewódzkim.
Mając na względzie dotychczasową działalność, jak również potencjał kadrowy
placówki w tym akredytację do szkolenia podyplomowego z pediatrii za jedyną
przeszkodę uznawała dotychczas zbyt małą w stosunku do potrzeb powierzchnię
placówki, co skutkowało to znacznym zagęszczeniem chorych i problemami natury
sanitarno-epidemiologicznej.
Biorąc pod uwagę dane demograficzne, plany rozwojowe jak również możliwe zmiany
w zakresie zabezpieczenia pediatrycznego w sąsiednich powiatach uważa, że
powiększenie oddziału o 12 łóżek zlokalizowanych w nowym budynku jest
uzasadnione. Godnym podkreślenia jest fakt, że inwestycja została rozpoczęta przez
władze powiatu z własnych środków, co wskazuje na szczególne podejście lokalnego
samorządu do problemu opieki medycznej nad dzieckiem i może być stawiana za wzór
dla innych jednostek samorządowych.
Starosta stwierdził, że działamy nie tylko w oświacie, ale tez w służbie zdrowia. To też
dzisiaj Rada podjęła decyzje o dofinansowaniu Szpitala z przeznaczeniem na zakup
łóżek do wyremontowanego oddziału wewnętrznego i skaner do żył.
Remontujemy DPS, remontujemy ZOL i nie ma mamy się, czego wstydzić, bo jesteśmy
podawani za wzór w województwie lubuskim.
Radny Marek Femlak nawiązał do wypowiedzi Pana Starosty. W kuluarach rozmawiał
z Panem Cieślakiem o sytuacji w Krośnie Odrzańskim. Ta sytuacja to nie powstała rok
temu, dwa, czy trzy. Ta sytuacja powstała kilkanaście lat temu i takie same błędy
można było popełnić w naszym powiecie, ale Powiat nasz nie wszedł we współpracę
z Nowym Szpitalem. U nas powstała Spółka powiatowa.
Nie inwestowanie w infrastrukturę szpitala przez 7-8 lat, nie inwestowanie w sprzęt
doprowadziło do tego, co się stało w Krośnie Odrzańskim. W tym szpitalu nie
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przeprowadzano żadnego remontu modernizacyjnego, nie zakupywano nowego
sprzętu. W tym szpitalu lekarze pracowali na sprzęcie, co najmniej 8-letnim.
Wielokrotnie powtarzał na sesjach, żebyśmy byli dumni z tego, co mamy w naszym
powiecie, bo jego zdaniem mieszkańcy są bezpieczni pod względem zabezpieczenia
opieki medycznej.
Polityka naszego Powiatu jest taka, ze te nasze 2 szpitale nie konkurują ze sobą, tylko
wzajemnie się uzupełniają.
Dzisiaj jest taka sytuacja, że w Krośnie Odrzańskim i Gubinie nie ma zapewnionej
opieki medycznej dla mieszkańców powiatu. Nie ma szpitala.
Po rozmowach wprowadzono tam dyżury nocne jednego lekarza i jednej pielęgniarki
w ramach podstawowej opieki zdrowotnej na potrzeby krosna Odrzańskiego i Gubina.
Będą też dyżury w sobotę i niedzielę.
Wojewoda znalazł na to środki finansowe, aby dostawić tam dodatkowe 2 karetki typu
„2” tj. z dwoma ratownikami.
Te karetki mają za zadanie pracować jak taksówki. Mają zapakować pacjenta
i przewieźć do szpitali żarskich, do szpitali w Zielonej Górze, w Nowej Soli czy
Sulechowa.
Pan Femlak stwierdził, że ma nadzieję, iż te działania są doraźne i szybko nadejdzie
rozwiązanie problemu powiatu krośnieńskiego.
Zarówno do 105 szpitala jak i do Szpitala na Wyspie doszło dużo pacjentów z ich
powiatu, ale mamy zapewnienie, że niewykorzystany kontrakt z NFZ przejdzie do
naszych szpitali i te nasze nadwykonania zostaną wypłacone.
Pan Femlak uważa, że pacjenci z rejonu Gubina i Krosna Odrzańskiego wydłużyły
istotnie kolejki w naszych poradniach.
Wicestarosta Małgorzata Issel stwierdziła, że chciałaby przypomnieć wszystkim
radnym, że jako członkowie Zarządu jak też członkowie Komisji zdrowia mieliśmy
spotkania z przedstawicielami Spółki „Nowy Szpital”. Część radnych pamięta, że dzięki
naszej asertywności powiedziano Spółce „nie”. Ustrzegliśmy się, przed tym, co
mogłoby się wydarzyć w naszym powiecie.
Radny Marek Cieślak stwierdził, że nawiązując do przedmówców sięgnąć chciałby do
I kadencji Rady, kiedy był tzw. „chłopcem do bicia”.
Stwierdził, ze chciałby pogratulować tym wszystkim, którzy w tamtym czasie
i podziękować wsparli jego działania i udało się przeprowadzić reformę tę dobrze. Na
tyle dobrze, że dzisiaj jest możliwość utworzenia naszego szpitala, jednego
z czołowych szpitali w województwie.
Wtedy właśnie okazało się, że w Żarach znalazło się w powiecie żarskim kilku
Polaków, którzy byli mądrzy przed szkodą.
Radny Pan Zbigniew Wydrych odniósł się do przedmówców w kwestii służby zdrowia.
Ma nadzieję, że remont budynku poszpitalnego w Lubsku będzie zrealizowany i będzie
powiększony ZOL, na który jest duże zapotrzebowanie i długa kolejka oczekiwania na
miejsce.
Pan Wydrych stwierdził, że rozbudowa oddziału dziecięcego jest bardzo istotna dla
naszego powiatu i powiatów ościennych.
Starosta w odniesieniu do wypowiedzi Pana Wydrycha poinformował, że oprócz
rozbudowy oddziału dziecięcego będzie także obejmował rozbudowę oddziału
ginekologicznego. W dalszej przyszłości planowana jest także rozbudowa
z uwzględnieniem oddziału wewnętrznego, aby wszystkie oddziały logistycznie były
w jednym budynku.
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Radny Pan Tomasz Czajkowski nawiązując do wypowiedzi Starosty związanych z
problemami w służbie zdrowia, chciały zapytać się i zaapelować o taka współprace
miedzy powiatem a miastem Żary. Głównie do radnych i Burmistrza Miasta Żar.
Na przykładzie współpracy w sprawie remontu gmin, Lipinki Łużyckie wykłada
dofinansowanie do powiatu, gmina Przewóz dokłada gmina Przewóz, gmina wiejska
Żary dokłada, gmina Trzebiel też współpracuje z powiatem, natomiast miasto Żary,
najbogatsze, które ma 150 mln zł. w budżecie, dokłada do drog powiatowych 1x1, czyli
nie dokłada nic, bo jak my im dajemy na ich drogę dajemy przykładowo 1 mln zł., to
oni nam odwrotnie też dają 1 mln zł., czyli nic nam nie dokładają.
Rozwój szpitalnictwa, to nie tylko problem Powiatu. Przecież największe jest miasto
Żary, bo ma prawie 45 tys. mieszkańców i to jest 1/2 ludności powiatu i to też miasto
powinny poczuć się do tego, ze to dla ich mieszkańców.
Zdaniem Pana Czajkowskiego należy rozmawiać z Panią Burmistrz i z Radą Miejską
o inne spojrzenie na Powiat, żeby poczuli się trochę do naszych potrzeb.
Szpital to jest bardzo ważna sporawa. Większość pracowników domniema są
mieszkańcami Żar i ta infrastruktura zostanie w mieście Żary. Czy Pan Starosta miał
jakieś spotkania z Panią Burmistrz i radnymi miejskimi, aby ten apel do nich dotarł?
Starosta Janusz Dudojć poinformował, ze wprosił się na sesje Rady Miejskiej w
Żarach. U niego Pani Burmistrz Żar była wielokrotnie z prośbą o dofinansowanie do
ich zadań i zawsze pierwsze kroki to oni stawiali. Zawsze oferowali 1 na 1. Nigdy nie
zaproponowali nic ponadto, natomiast inne gminy dofinansowują do remontów
naszych dróg powiatowych.
Ostatnio było spotkanie z władzami miasta, którzy chcieli abyśmy dofinansowali do ich
drogi ul. Okrzei a w zamian za to oni nam dofinansuję do innej drogi. Zaproponował
wówczas, że owszem dołożymy im do ul. Okrzei, ale zaproponowałem, aby miasto
dofinansowało nam dodatkowo do rozbudowy szpitala. Niestety na to nie przystali na
to i weszli w porozumienie w tej sprawie z gmina Łęknica.
Na sesji miejskiej przedstawił, ze my daliśmy 2 mln zł. na Żagańską a oni 2 mln zł. na
Al. Wojska Polskiego, że my daliśmy 1 mln zł. na ul. Zgorzelecką a oni dali 1 mln zł.
na naszą drogę w ul. Moniuszki.
Został przyjęty chłodno. Poinformował, że nie przyszedł prosić o pieniądze, ale
przyszedł powiedzieć jak współpracuje Powiat z miastem i na jakiej zasadzie. Jak inne
gminy się zachowują. Nie było żadnego odzewu w tej sprawie.
Radny Marek Femlak w uzupełnieniu wypowiedzi Starosty stwierdził, ze po rozmowie
z radnymi miejskimi, okazało się, że niektórzy radni ocknęli się dopiero, że mają szpital
w Żarach.
Radny Edward Skobelski stwierdził, że dane mu było uczestniczyć w tych różnych
problemach związanych ze szpitalem. Ojców sukcesu jest wielu i chciałby tu
podziękować byłemu Staroście Markowi Cieślakowi zauważył, ze byli ludzie, którzy się
przyczynili do tego, ze na dzień dzisiejszy nie ma takich problemów jak w naszych
ościennych powiatach.
Podjęliśmy taką decyzję i najgorszym okresem był okres transformacji przejścia z
publicznej placówki w Spółkę prawa handlowego. Dało nam się te wszystkie problemy
pokonać i na dzień dzisiejszy możemy się szczycić, że Powiat Żarski ma placówkę,
która może rywalizować z innymi powiatami.
Podjęcie decyzji o nie podjęciu współpracy z Nowym szpitalem, było dobrą decyzją,
bo gdybyśmy ulegli mogłoby nas to samo czekać, co Krosno Odrzańskie.
Ta wypadkowa wspólnych naszych działań obrazuje tym, co dzisiaj mamy. May szpital,
rozbudowujemy go, modernizujemy go i jesteśmy jednym z wiodących szpitali w
województwie. To dzięki poprzednim Radom, Zarządom mamy dzisiaj to, co mamy a
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mianowicie zagwarantowanie mieszkańcom bezpieczeństwa w ochronie zdrowia.
Mamy wyjątkowe szczęście, ze mamy dodatkową placówkę, silną, jaką jest 105
szpital, z którą współpracujemy na zdrowych zasadach.
Starosta Janusz Dudojć stwierdził, ze miasto Żary nie wie, że ma szpital, natomiast
wie, że ma Straż Pożarną, gdzie to Powiat lobbował za budową nowej Strażnicy.
Szukaliśmy odpowiedniej lokalizacji i ją znaleźliśmy. Zawalczyliśmy u Wojewody o to,
aby wysunął nas przed Gubinem. Siedziba Straży Pożarnej będzie zlokalizowana na
terenie gminy wiejskiej Żary a miasto Żary już deklaruje dofinansowanie do jej budowy.
To my, jako Powiat będziemy ją budować.
Radny Marek Cieślak w odniesieniu do wypowiedzi radnego Pana Skobelskiego,
stwierdził, że nie jego miał na myśli dziękując radnym za rozwagę.
Druga rzecz, to na start nowego szpitala, jako ówczesny Starosta prosił o 1 mln zł.,
aby ten szpital mógł zacząć funkcjonować, ale wy radni wtedy daliście ba start 50 tys.
zł.
Radny Skobelski stwierdził, ze w ówczesnej kadencji frakcja ówczesnego Starosty
liczyła 23 radnych na 40 radnych i wszystko mogli uchwalić, dlatego też wnosi o
zakończenie tej polemiki.
Przewodnicząca Rady Pani Helena Sagasz poinformowała, że stosownie do
przepisów art. 25c ust 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) Starosta przedstawia radzie powiatu w terminie
do 30 października każdego roku informację o:
1) osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie,
2) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach
majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe
oświadczenia,
3) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi
w analizowanych oświadczeniach majątkowych.
Natomiast taką samą informację składa Radzie Powiatu Przewodnicząca Rady
w odniesieniu do oświadczeń majątkowych radnych powiatu.
Na podstawie art. 25c ww. ustawy obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego
wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku 2015 dotyczył:
sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych
powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą
prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty oraz radnych
powiatu żarskiego.
Wszystkie obowiązane osoby złożyły oświadczenia majątkowego w ustawowym
terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym oświadczenia majątkowe zostały
przekazane właściwym urzędom skarbowym.
Starosta poinformował, że w wyniku analizy stwierdzono, iż 10 oświadczeń zostało
sporządzonych wadliwie a 33 bez zastrzeżeń, natomiast w stosunku do radnych na 21
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oświadczeń majątkowych 13 oświadczeń sporządzono poprawnie a 8 oświadczeń
sporządzono wadliwie.
Nieprawidłowości stwierdzone w analizowanych oświadczeniach dotyczą między
innymi: pominięcia poszczególnych punktów oświadczenia, nieokreślenia
przynależności majątkowej wykazanych składników majątku, niewykazania gruntu lub
udziału w gruntach, niewskazania zdarzenia w związku, z którym zaciągnięto
zobowiązanie pieniężne, brak kopii zeznania podatkowego. Wymienione
nieprawidłowości są wynikiem niestarannego sporządzenia oświadczenia. Działania
podjęte w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami polegały na poinformowaniu
osoby o popełnionym błędzie i pouczeniu o starannym i zupełnym wypełnianiu każdej
z rubryk oświadczenia.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu zamknęła
posiedzenie XXII sesji Rady Powiatu Żarskiego o godz. 1230.
Protokół z odtworzonego
nagrania oraz notatek z przebiegu
obrad sesji sporządziła:
Barbara Suprynowicz
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