PROTOKÓŁ NR XXIV/2016
z sesji Rady Powiatu Żarskiego odbytej w Żarach
w dniu 28 grudnia 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 21 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada może prowadzić
obrady oraz podejmować prawomocne uchwały.
Przewodnicząca Rady Helena Sagasz stwierdziła, że Radni otrzymali porządek obrad
sesji, tj.
1. Przyjęcie protokołu XXIII 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 Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli.
5. Podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Żarskiego na 2017 rok:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu
Powiatu – wg posiadanych materiałów
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych,
d) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii i wniosków
poszczególnych komisji – autopoprawka Zarządu Powiatu.
e) dyskusja nad wnioskami oraz wniesionymi autopoprawkami i ich przegłosowanie,
f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Żarskiego na lata 2017-2025:
a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej,
b) głosowanie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego
na 2016 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Żarskiego na lata 2016 – 2025.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXII/124/2016 Rady Powiatu Żarskiego
z dnia 8 listopada 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.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na rok 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji
Rewizyjnej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Stałych

Rady Powiatu Żarskiego na rok 2017.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski, sprawy różne.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi bądź
propozycje do zaproponowanego porządku obrad?
Brak.
Ad. 1
Przystąpiono do realizacji pkt 1 porządku obrad tj przyjęcia protokołu XXIII 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 udział brało 21 radnych.
W głosowaniu brało udział 21 radnych:
„za przyjęciem” - 20 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 1 głos
Protokół z XXIII sesji Rady Powiatu został przyjęty większością głosów.
Ad. 2
Przystąpiono do realizacji 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.
Radny zwrócił się z pytaniami, tj.:
1. Pkt 10 - Przyjęto autopoprawki do uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na rok 2017.
Zmiany w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu powiatu na rok 2017”
Rozdz. 71012 § 4300, 6650 – Starostwo – 26 808 zł – przesunięcie środków na
zadanie inwestycyjne „Informatyzacja zasobu geodezyjnego - wpłata na rzecz
Związku Powiatów Lubuskich” (aktualizacja wartości zgodnie z decyzją Związku
Powiatów Lubuskich)
Zmiany w załączniku nr 3 „Wydatki majątkowe w 2017 roku”
Rozdz. 71012 § 6650 – Starostwo – 26 808 zł – zwiększenie zadania
inwestycyjnego „Informatyzacja zasobu geodezyjnego - wpłata na rzecz Związku
Powiatów Lubuskich” (aktualizacja wartości zgodnie z decyzją Związku Powiatów
Lubuskich)
Zmiany w załącznikach wymagają uaktualnienia części normatywnej Uchwały
Budżetowej na 2017 rok Powiatu Żarskiego oraz Uchwały Rady Powiatu Żarskiego
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata
2017 - 2025.
2. Pkt 14 - Przyjęto informację Naczelnika Wydziału Geodezji i Katastru w sprawie
przekształcanie działek.

3. Pkt 3 - wyboru oferty w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w

2017 r. na terenie powiatu żarskiego, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Skarbnik Powiatu Pani Siemianowska w odpowiedzi do pkt 10 stwierdziła, ze radny
Pan Drozd sam sobie odpowiedział na pytanie. Dodała, że nastąpiło to w związku z
tym, iż Powiat Sulęciński zrezygnował z tego projektu i środki przeznaczone na ten
powiat zostały podzielone na pozostałe i z tego tytułu otrzymaliśmy dodatkową kwotę.
W nowym WPF jest to kwota 422 357 zł. – cały wkład do projektu.
Starosta Janusz Dudojć dodał, że powiat wykonuje zadania samorządowe i rządowe.
Powiat nasz bierze udział w dużym projekcie informatyzacji zasobu geodezyjnego.
Sekretarz Powiatu Pani Domaradzka odpowiedziała na pkt 3. Wyjaśniła, że Konkurs
obejmuje prowadzenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w gminach: wiejskiej
Żary i miasto Lubsko.
Na realizację zadań w 2017 r. przeznacza się kwotę 140 000,00 zł na rzecz
wyłonionych organizacji pozarządowych.
W wyniku przeprowadzonego konkursu wyłoniono Stowarzyszenie Wspierania
Aktywności Obywatelskiej Civis Sum z siedzibą w Zielonej Górze.
Starosta Powiatu złożył wyjaśnienia dot. pkt 14. Trwają już od dłuższego czasu prace
geodezyjne przy modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji i
uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych o dane dotyczące mapy ewidencyjnej,
ewidencji gruntów, budynków i lokali. Pojawiły się problemy dot. zakwalifikowania
działek. Kiedy jest to działka rolnicza, a kiedy jest to działka zabudowana budynkiem
jednorodzinnym.
W myśl nowych przepisów, aby działka była uznana za działkę rolniczą muszą być na
niej posadowione budynki związane z produkcją rolna, tj. stodoła, obora. Postawienie
na działce budynku gospodarczego nie stanowi, że jest to działka rolnicza. To
powoduje, że przeprowadzane regulacje uporządkowania działek spotkało wiele
niezadowolenia. Jeżeli ktoś ma 1 ha ziemi, to nie znaczy już, że jest rolnikiem. Jeżeli
ma 1 ha i ma w swojej zabudowie budynki tj. stodoła czy obora, można już mówić o
działce rolniczej. Przeprowadzane w terenie naszych gmin nowe ewidencje powodują
w następstwie podwyższenie podatków od nieruchomości, co wiąże się z dużym
niezadowoleniem wśród właścicieli.
Przewodnicząca Rady Pani Helena Sagasz poinformowała, że ponieważ jest to bardzo
ważna sprawa, postanowiono, że w miesiącu styczniu odbędzie się sesja poświęcona
tej sprawie.
Ad. 3
Przystąpiono do realizacji 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 w okresie międzysesyjnym odbyła jedno wspólne
posiedzenie z Komisją Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej.
Tematem spotkania było aktualna sytuacja prawna wysypiska niebezpiecznych
odpadów w Tuplicach oraz zagrożenia dla zdrowia mieszkańców Marszowa poprzez
emisję nieprzyjemnych zapachów ze strony Zakładu Zagospodarowania Odpadów w
Marszowie.

W posiedzeniu uczestniczyli z-ca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w
Zielonej Górze, oraz Prezes Zakładu Zagospodarowania Odpadów Pan Połomka.
Przewodniczący Edukacji i Unii Europejskiej Pan Tadeusz Płóciennik poinformował,
że Komisja nie spotykała się na posiedzeniu, nie mniej jednak uczestniczyli w wielu
różnych imprezach, wielu radach.
Członkowie Komisji wzięli udział wraz z Przewodniczącą Komisji Oświaty Rady
Miejskiej Żary Panią Majeryk w wizytacji budynku przy ul. Kujawskiej, gdzie mieści się
świetlica środowiskowa Stowarzyszenia „Serwus”.
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej Pan Tomasz
Czajkowski poinformował, że Komisja spotkała się jeden raz, tak jak to powiedział
Przewodniczący Komisji Zdrowia Pan Femlak.
Dodał, ze na posiedzeniu obu Komisji postanowiono, że wystąpią do Głównego
Inspektora Ochrony Środowiska o udostepnienie kopii pisma dot. składowiska
niebezpiecznych odpadów w Tuplicach.
Zdecydowano także o ponownym podjęciu Uchwały intencyjnej dot. odcinka drogi w
Marszowie.
Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Pan Edward Bojko poinformował, że
Komisja w okresie międzysesyjnym spotkała raz. Zaopiniowano projekty uchwał na
dzisiejszą sesje Rady Powiatu oraz ustalono plan pracy komisji na rok 2017.
Przewodniczący Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich Pan Edward
Łyba poinformował, że Komisja w okresie międzysesyjnym spotkała się jeden raz.
Na posiedzeniu Komisji przeanalizowano wnioski, jakie wypracowano w ciągu roku.
Ad. 4
Przystąpiono do realizacji pkt 4 porządku obrad tj. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z
realizacji rocznego planu kontroli.
Sprawozdanie złożył Sekretarz Komisji rewizyjnej Pan Kazimierz Drozd.
Odbyło się 8 posiedzeń Komisji Rewizyjnej.
Komisja realizowała zatwierdzony plan działania na rok 2016. Dokonano kontroli
realizacji interpelacji, analizy skarg i zażaleń. Przeprowadzono kontrole realizacji
uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu za rok 2015. Uchwał Rady Powiatu - 58,
Zarządu Powiatu - 228. Interpelacji w 2015 r. – 18. Skarg - 5 od mieszkańców,
wszystkie zostały rozpatrzone, jedna skarga zasadna, 4 skargi uznano za bezzasadne.
Dokonano analizy wykonania budżetu za 2015 r. w zakresie zmian tj. zwiększenia
budżetu, zmniejszenia wydatków, realizacji przychodów i rozchodów, zadłużenia, ze
sprawozdaniem finansowym, które obejmuje wykonanie budżetu jednostek
organizacyjnych powiatu. Rachunek zysków i strat, zmiany w budżecie. Na podstawie
tych danych Komisja Rewizyjna przyjęła uchwałę o udzieleniu absolutorium dla
Zarządu Powiatu za 2015 r.. Rozpatrzono skargę Pani Angeliki Cysewskiej-Rubala o
ustalenie jednolitej stawki na ucznia w szkołach niepublicznych. Skarga zasadna,
wystosowano do Zarządu Powiatu wniosek o podjęcie uchwały w tym zakresie, co
zostało zrealizowane. Rozpatrzono 2 skargi Pani B. Kempy, Pani R. Skowrońskiej,
które uznano po analizie i konfrontacji za bezzasadne. Od dnia 08.11.2016 r. Komisja
Rewizyjna działa w powiększonym składzie tj. Przewodniczący Roman Pogorzelec,

Zastępca Marian Dąbrowski, Sekretarz Kazimierz Drozd, członkowie: Marek Cieślak,
Tomasz Czajkowski i A. Rygiel.
Dnia 18.11.2016 r. Komisja Rewizyjna zatwierdziła plan pracy na rok 2017.
Ad. 5
Przystąpiono do realizacji pkt 5 porządku obrad tj. podjęcia Uchwały Budżetowej
Powiatu Żarskiego na 2017 rok:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu
Powiatu
Przewodnicząca Rady oznajmiła, że Radni otrzymali projekt uchwały budżetowej
wraz z uzasadnieniem w miesiącu listopadzie– zał. nr 3.
Skarbnik powiatu poinformowała, że dzisiaj na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Zarząd przyjął następną autopoprawkę, a mianowicie w części normatywnej
uchwały budżetowej na rok 2017 w § 4 w pkt 2 „ na zadania pomocy społecznej –
250 366 zł” zastępuje się zapisem „na zadania pomocy społecznej – 240 366 zł”
oraz „na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 200 000zł.”
zastępuje się zapisem „na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego
210 000zł.”
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
Skarbnik Powiatu Eliza Siemianowska odczytała Uchwałę Nr 671/2016 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 08 grudnia
2016 r. – zał. nr 4.
c) przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych,
Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących Komisji Stałych o przedstawienie
stanowisk Komisji Stałych Rady w przedmiocie projektu uchwały budżetowej powiatu
Żarskiego na 2017 rok.
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Pan Marek Femlak
poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
budżetowej na rok 2017przy 4 glosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”.
Przewodniczący Komisji Edukacji i Unii Europejskiej Tadeusz Płóciennik
poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu na rok 2017.
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej Pan Tomasz
Czajkowski poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały budżetowej na rok 2017.
Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Pan Edward Bojko poinformował, że
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na rok 2017.
Przewodniczący Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich Pan Edward
Łyba poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej
na rok 2017.

d) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii i wniosków
poszczególnych komisji.
Przewodnicząca Rady Pani Helena Sagasz poinformowała, że w związku z tym,
że opinie o budżecie były pozytywne i nie zgłoszono wniosków w trakcie obrad
poszczególnych Komisji, uważa, że możemy przejść do pkt e.
e) dyskusja nad wnioskami oraz wniesionymi autopoprawkami i ich przegłosowanie,
Zarząd Powiatu wprowadził 2 autopoprawki. Pierwsza autopoprawka załączona
była jako zał. nr 2 do porządku obrad oraz dzisiaj Pani Skarbnik zgłosiła 2
autopoprawkę, czy w związku z tym są jakieś pytania.
Brak.
f)

głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

Przystąpiono do głosowania nad autopoprawką do projektu budżetu zgłoszoną przez
Zarząd Powiatu wg zał. nr 2 do porządku obrad.
W posiedzeniu sesji brało udział 21 radnych.
W głosowaniu brało udział 21 radnych:
„za podjęciem” – 21 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie – głosowanie jawne.
Przystąpiono do głosowania nad autopoprawką do projektu budżetu zgłoszoną przez
Skarbnik Powiatu.
W posiedzeniu sesji brało udział 21 radnych.
W głosowaniu brało udział 21 radnych:
„za podjęciem” – 21 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie – głosowanie jawne.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały budżetowej na rok 2017.
W posiedzeniu sesji brało udział 21 radnych.
W głosowaniu brało udział 21 radnych:
„za podjęciem” – 20 głosów,
„przeciw” – 1 głos,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta większością głosów – głosowanie jawne – zał. nr 5.
Ad. 6
Przystąpiono do realizacji pkt 6 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2017-2025:

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2017-2025, radni otrzymali wraz z
projektem uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na rok 2017. Obradowały Komisje i
nie było żadnych uwag.
a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2017-2025.
Skarbnik powiatu Pani Siemianowska odczytała Uchwałę Nr 672/2016 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia
08 grudnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2017-2025
– zał. nr 6
Radny Kazimierz Drozd poprosił o wyjaśnienie. Jak to wygląda – w 2002 r.
przejęliśmy długi po PSP ZOZ-ie i było to w granicach 49 mln zł. i teraz patrzy, że w
tamtym roku spłacamy 3,5 mln zł., w tym roku 3,5 mln zł. i ten dług wynosi
29 mln zł. i tutaj wynika, że biorąc te kredyty, papiery wartościowe, to weszliśmy w
taki cyrk, ze po prostu te odsetki tyle wynoszą. Jest to trochę dziwne, że do tej pory
płacimy i tyle lat i dalej mamy dług.
Skarbnik Powiatu stwierdziła, że trudno jest jej odpowiedzieć dzisiaj ile konkretnie
wzięliśmy pożyczek, ponieważ jest do tego nieprzygotowana, ale jeżeli radny będzie
chciał, to dokładnie te dokumenty przedstawi. Powiat nie brał pożyczek tylko brał to
szpital i po faktycznej likwidacji szpitala, który nastąpił w 2011 roku Powiat przejął
dług.
Z kredytu pozostało do spłaty 1 920 000zł., co daje w przyszłym roku z odsetkami
2 mln zł. od przyszłego roku zaczynamy spłacać obligacje i tak w 2017 spłacamy
2 mln, a w następnych latach po 4 mln.
b) głosowanie.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 21 radnych.
W głosowaniu brało udział 21 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 20 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 1 głos
Uchwała została podjęta większością głosów – zał. nr 7.
Ad. 7
Przystąpiono do realizacji pkt 7 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały?
Skarbnik Powiatu Pani Siemianowska wyjaśniła, że dodatkowo do tego projektu
uchwały konieczne jest wprowadzenie, jako wydatki niewygasające zadanie w Dziale
020 – Leśnictwo – pn „Inwentaryzacja stanu lasu - zgodnie z zawartą umową na

podstawie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.” Są to wydatki w kwocie 19 420,00 zł., które nie
zostaną zrealizowane, ponieważ wykonawca tego zadania nie wykonał tego zadania
do 30 listopada i już teraz naliczane są mu kary umowne a zadanie należy przesunąć
na następny rok, jako nie wygasające.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 21 radnych.
W głosowaniu brało udział 21 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 21 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 8.
Ad. 8
Przystąpiono do realizacji pkt 8 porządku obrad, tj. podjęcia 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 21 radnych.
W głosowaniu brało udział 21 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 21 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 9.
Ad. 9
Przystąpienie do realizacji pkt 9 porządku obrad, tj. podjęcia 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 21 radnych.
W głosowaniu brało udział 21 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 21 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 10.
Ad. 10
Przystąpiono do realizacji pkt 10 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały zmieniającej
uchwałę nr XXII/124/2016 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 8 listopada 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?
Brak.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 21 radnych.
W głosowaniu brało udział 21 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 21 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 11.
Ad. 11
Przystąpiono do realizacji pkt 11 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
uchwalenia planu pracy Rady Powiatu 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 21 radnych.
W głosowaniu brało udział 21 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 21 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 12.
Ad. 12
Przystąpiono do realizacji pkt 12 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
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 21 radnych.
W głosowaniu brało udział 21 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 21 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów

Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 13.
Ad. 13
Przystąpiono do realizacji pkt 13 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
zatwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego 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 21 radnych.
W głosowaniu brało udział 21 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 21 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 14.
Ad. 14
Przystąpiono do realizacji pkt 14 porządku obrad, tj. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny pan Tomasz Czajkowski zgłosił sprawę stanu dróg na terenie gminy Przewóz,
tj.:
- garb na drodze Sanice-Sobolice – tam wyrastające korzenie spowodowały takie
wypuklenia w drodze, co jest niebezpieczne
- krzaki znajdujące się na drodze Dobrochów-Straszów – w pewnym miejscu bardzo
ograniczają widoczność (była to interpelacja radnych z gminy Przewóz),
- na tej samej drodze Straszów-Dobrochów problem barierki. Jest tam stara barierka
zakończona na prosto i stwarza niebezpieczeństwo w przypadku jakieś nieostrożnej
jazdy może się na nią nadziać na ostro. Prosi o zabezpieczenie tej końcówki.
Poinformował, że poprosi Naczelnika wydziału i Kierownika Referatu Dróg na
najbliższe posiedzenie Komisji, ponieważ nazbierało się dużo wniosków w sprawie
utrzymania dróg, które są lekceważone lub w ogóle nierealizowane przez
odpowiedzialne osoby za poprawę bezpieczeństwa na drogach.
Starosta Janusz Dudojć stwierdził, że takie sprawy powinno się zgłaszać bezpośrednio
do Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Powiatowych a także takie problemy
winny być zgłaszane na Komisji merytorycznej, na której uczestniczy Naczelnik
Wydziału.
Ad. 15
Przystąpiono do realizacji pkt 15 porządku obrad, tj. Wolne wnioski, sprawy różne.
Brak.
Starosta Janusz Dudojc poinformował, że jeżeli wszystko pójdzie w negocjacjach z
Wojewodą w sprawie budowy nowej komendy Państwowej Powiatowej Straży
pożarnej, bo już złożono w tej sprawie wszystkie dokumenty, to ruszy budowa nowej
Komendy.

Pan Starosta poinformował, że czeka nas także transport zbiorowy, który został
przesunięty o rok, ale ma nadzieję, że Rząd zmieni wadliwą ustawę.
Radny Kazimierz Drozd zwrócił się z pytaniem dot. szkół. Jak to jest z tymi szkołami w
gminach.
Było spotkanie w Gorzowie, gdzie była Pani Wicestarosta i była Minister szkolnictwa i
oświaty. Radnemu chodzi o to, że żyjemy we wspólnocie powiatowej i jest Starosta,
Starościna. Jemu rozchodzi się o to, ze w niektórych szkołach dążąc do oszczędności
zaraz Pan Wójt zamyka taka i taką szkołę powiatową, a przecież Pani Starościna
mówiła, ze Minister oświaty mówiła, ze nie będziemy zamykali szkół podstawowych na
wioskach, nawet, jeżeli będziemy wiedzieli o kłopotach, to specjalnie w inny sposób
dopłacimy do tego, żeby ta szkoła istniała, bo szkoły są ośrodkiem kultury.
Pan radny wie już, ze mówi się, że w Żarkach Pan Iwlew robi propozycję, żeby były
oszczędności a potem będzie rewolucja, dlaczego tak robi.
Pan Drozd powiedział, że jest prośba, bo Pani Starościna i Pan Starosta zaprosił czy
panią Minister, czy Kuratora Oświaty i tych Wójtów, żeby im przekazać te dane, bo
przecież przyjeżdżają ludzi i mówią: myśmy sami prawie wybudowali szkołę, my się
męczyliśmy żeby szkołę doprowadzić do porządku a teraz się chce te szkołę zamknąć,
bo oszczędności.
Pan Drozd nie rozumie tych oszczędności. Już w Wicinie chciano zrobić oszczędności
i pan Burmistrz Kamyszek przegrał sprawy w Sądach i rzeczywiście ma przywrócić
szkołę do istnienia. Pan Drozd wnosi, aby pochopnie nie podejmować żadnych
kroków, tylko żeby utrzymać szkoły, jako przybytek kultury. Jeżeli coś, to zwracać się
do Ministra oświaty. A jeżeli Rada zostanie zmuszona, aby podjąć jakąś decyzję, to
później będzie źle. Po co podejmować decyzje, jeżeli można negocjować, można
dopominać się o to.
Pan Drozd stwierdził, że wie, iż jest dotacja na ucznia a nie ma dotacji na remonty, ale
rzeczywiście, jeżeli obiecują będą się starali żeby przekazywać subwencje takie, żeby
utrzymać tę szkołę, to trzeba z tego skorzystać.
Starosta Janusz Dudojć poinformował, że my, jako Powiat nie mamy problemu ze
szkołami, ponieważ my mamy szkoły ponadgimnazjalne. Likwiduje się gimnazja a nie
szkoły ponadgimnazjalne a właściwie to mówi się o wygaszaniu gimnazjów.
Jeździ pani Minister i my podążamy z tyłu za Panią Minister i za Panią Kurator. Byliśmy
na spotkaniu z Panią Kurator i z Panią wicekurator i Panią Minister. Na szczęście nie
posiadamy wiejskich szkół. Mamy tylko miejskie szkoły zawodowe w Żarach i w Lubsku
i tej reformy się nie boimy, ponieważ nawet się Pani Kurator zdziwiła, że mamy
wszystko przygotowane na to, co było i jesteśmy na to, co będzie.
Na tych wszystkich spotkaniach są Wójtowie i Burmistrzowie i my wyciągamy rękę do
Burmistrzów i w Żarach i w Lubsku po to, żeby się tą edukacją zająć kompleksowym
systemem, bo tak jak zaczyna edukacje od żłobka poprzez przedszkole, szkołę
podstawową i gimnazjum w tej chwili. My, jako Powiat wyciągamy rękę doi gmin.
My jesteśmy dobrze przygotowani na zmianę reformy. Mamy ofertę zawodową, mamy
projekt szkolnictwa zawodowego. Mamy już zakupione sprzęty pod wyposażenie
warsztatów, z którymi mamy trochę problemów, ale jesteśmy już na etapie
projektowania. Mamy już zakupione nowoczesne maszyny CNC, kopiarki 3D i wiele
bardzo dobrych nowoczesnych urządzeń.

Wicestarosta poinformowała, że jak radny zauważył była na spotkaniu z Panią
Minister. Na tym spotkaniu byli Wójtowie i Ci Wójtowie, którzy teraz rozmawiają ze
swoimi Radami, podchodzili do pani Minister i przedstawiali, że będą mieli problemy.
Otrzymali z usta Pani minister zapewnienie, że Ministerstwo i Kuratorium będzie się w
tych konkretnych przypadkach przyglądało.
Pani Wicestarosta potwierdziła, że trzeba wspólnie rozmawiać, dyskutować. Osobiście
rozmawiała i z Panią Kurator i z Panią Minister i mówiła, ze Powiat Żarski jest to taki
Powiat, w którym szkół jest bardzo dużo. Na takie różnego typu spotkania w imieniu
nas wszystkich zapraszała Panią Kurator i Panią Minister.
Radny Marek Femlak poinformował, że chciałby dyskusje skierować na inne sprawy.
Sprawy bardzo ważne związane z bezpieczeństwem zdrowotnym mieszkańców.
W związku z reformą zdrowotną. Zapowiadana jest likwidacja 200 szpitali. Już nie
istnieje szpital w Krośnie.
Są takie problemy z pacjentami, z umieszczeniem ich w specjalnych oddziałach.
Niejednokrotnie obdzwania się szpitale nawet poza powiatem o przyjęciu bardzo
ciężkiego przypadku. Bark jest miejsc na OIOM-ach.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu zamknęła
posiedzenie XXIV sesji Rady Powiatu Żarskiego o godz. 1140.

Protokół z odtworzonego
nagrania oraz notatek z przebiegu
obrad sesji sporządziła:
Barbara Suprynowicz

