PROTOKÓŁ NR XXV/2017
z sesji Rady Powiatu Żarskiego odbytej w Żarach
w dniu 31 stycznia 2017 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 19 radnych (nieobecni: Marek Cieślak i Marek Femlak), 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 XXIV 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 sprawozdania Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku za 2016 r.
5. Informacja na temat podjętych działań w zakresie szkolnictwa zawodowego.
6. Informacja w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów
i budynków na terenie gminy Tuplice i gminy wiejskiej Żary.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego
na 2017 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Żarskiego na lata 2017 – 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu
powiatu żarskiego dla niepublicznych szkół oraz niepublicznych placówek oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. 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 XXIV 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 19 radnych.
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W głosowaniu brało udział 19 radnych:
„za przyjęciem” - 19 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 0 głosów
Protokół z XXIV sesji Rady Powiatu został przyjęty jednogłośnie.
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.
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. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań powiatu żarskiego
w 2017 r. prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Powiecie Żarskim. Napisane
jest w sprawozdaniu wynika, że to dot. wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi, kobiet
w ciąży jak również Praca z rodziną w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub
jego przysposobienia.
Z tego wynika, ze OIK bierze 70 tys. zł., czyli wszystko i te wszystkie zadania, które są
napisane. A ile tam w OIK-u pracuje osób?
2. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań powiatu żarskiego w 2017
r. napisane jest, że na Kulturę i edukację przeznacza się 150.000zł. w tym 10.000 zł na
powadzenie biblioteki powiatowej.
3. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Żarach.
4. Zarząd postanowił ponownie ogłosić nabór kandydatów na członków Powiatowej
Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Żarskim.
5. sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej
własność Powiatu Żarskiego, przeznaczonej do oddania w najem na okres 10 lat. Tu
jest mowa o tym, że chodzi tu o nieruchomość w Olszynie, z przeznaczeniem na
działalność handlowo-usługową wraz z terenem przylegającym do budynku o
powierzchnię 200,00 m2 .
Dalej pisze, że stawka minimalna czynszu w budynku o przeznaczeniu handlowousługowym, o powierzchni użytkowej do 150 m2 wynosi: 25,00 zł netto/m2 miesięcznie.
Czy tam jest faktycznie jakaś działalność gospodarcza, czy handel. 25 zł. miesięcznie ,
to troszeczkę za mało?
6. odmowy wyrażenia zgody na wynajęcie budynku nr 7 położonego na działce
oznaczonej nr 1164/4 położonej w obrębie Jeziory Wysokie gmina Brody.
W uzasadnieniu pisze, że po analizie dokumentacji i położenia budynki nr 7 o
powierzchni użytkowej 17,1 m2 Zarząd Powiatu zdecydował o wyłączeniu obiektu z
nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem z uwagi na fakt, iż budynek nie
posiada wody, położony jest w bezpośredniej bliskości (do 1 m) przy drodze powiatowej
nr 1431 F a przepisy ustawy o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. mówią, że
obiekty budowlane przy drogach powinny być usytuowane w odległości od zewnętrznej
krawędzi jezdni, co najmniej 20 m poza terenem zabudowanym.
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Kiedyś było to wynajmowane, a teraz raptem okazuje się, że jest to za blisko drogi. Czy
to zostanie wynajęte, czy to zostanie rozwalone?
Starosta Janusz Dudojć odniósł się do ww stwierdzeń i zapytań:
1. Jeżeli chodzi o ogłoszone konkursy, to sama nazwa mówi, że się ogłasza konkurs.
Konkurs polega na tym, iż my nie wiemy, kto wygra i nie wiadomo czy wygra jedna
osoba, czy dwie, czy trzy. Należy złożyć odpowiednie dokumenty wg ustawy o
wolontariacie i pożytku publicznym. Powołana Komisja rozstrzyga o tym, kto najlepiej
przygotował się do tego konkursu, kto najlepiej prześledził zadania powiatu odnośnie
Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz wsparcia dla matek z dziećmi.
Są takie instytucje, które niejednokrotnie są monopolistami w tych działaniach.
Jeżeli chodzi o kulturę, sport, to na pewno mamy wiele podmiotów, które mogą
startować do konkursu i składać oferty do Powiatu na realizacje zadań związanych z
kulturą fizyczną.
2. Było pytanie w sprawie stawek za najem. Starosta poprosił radnego, aby w takich
sprawach przyszedł do niego i wówczas poprosi pracownika odpowiedzialnego za
takie sprawy i wtedy wytłumaczy się wszystkie zasady przygotowania przetargów
i ofert odnośnie wynajmu nieruchomości, które są własnością Powiatu Żarskiego.
3. Jeżeli chodzi o ogłoszenie ponownego naboru na członków Powiatowej Rady
Pożytku Publicznego, Starosta wyjaśnił, że na pierwsze ogłoszenie o naborze
kandydatów na członków Rady w związku z podjętą Uchwałą Nr XXII/127/2016 Rady
Powiatu Żarskiego z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie określenia trybu powoływania
członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku
Publicznego, tylko jedna organizacja pozarządowa zgłosiła swojego przedstawiciela.
W związku z powyższym Zarząd postanowił jeszcze raz ogłosić nabór kandydatów na
członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2016- 2019.
Taka Rada funkcjonowała, ale jej kadencja wygasła i Rada przestała działać.
Zgłosiło się 5 podmiotów, aby reaktywować taką Radę. Próbowano reaktywować, ale
do pracy zgłosiła się jedna instytucja. Taka Rada Pożytku Publicznego może być a nie
musi.
4. W Regulaminie organizacyjnym wprowadza się zmiany dotyczące zadań audytora
wewnętrznego i Wydziału Finansowo-Budżetowego, część zadań, które należały do
audytora, takie jak m.in: kontrola finansowa jednostek organizacyjnych przeprowadzana
zgodnie z planem kontroli wewnętrznej, sporządzanie projektu rocznego planu kontroli
jednostek organizacyjnych, przeprowadzanie kontroli doraźnych poza planem kontroli
zlecanych przez Zarząd, sporządzanie dokumentacji z przeprowadzanych kontroli,
projektów zaleceń pokontrolnych Zarządu, przedstawianie rocznego sprawozdania
z realizacji kontroli zostały przeniesione do zadań Wydziału Finansowo-Budżetowego.
5. Odnośnie odmowy wynajęcia budynku nr 7 na Olszynie, to tak jak pisze
w sprawozdaniu. Od kilku lat budynek nie jest wynajmowany.
Starosta poinformował, że w innych sprawach jest do dyspozycji radnego.
Ad. 3
Przystąpiono do realizacji pkt 3 porządku obrad tj. informacji Przewodniczących Komisji
Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy Komisji w okresie między sesjami.
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Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Pan Zbigniew Wydrych
poinformował, że Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie.
W posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani
Justyna Przedaszek, która przedstawiła temat związany z Realizacją Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz temat związany z współpracą z rodzinami
zastępczymi.
Członek Komisji Pan Edward Skobelski dodał, że 19 stycznia 2017 r. w siedzibie
Telewizji Regionalnej i Gazety Regionalnej odbyła się debata poświęcona służbie
zdrowia. W debacie uczestniczyli członkowie Komisji Ogólnospołecznej Rady Miejskiej
Żary, Pani Burmistrz Miasta Żary Pani Danuta Madej, Członkowie Zarządu,
Przewodnicząca Rady Powiatu Żarskiego Pani Helena Sagasz, Prezes Zarządu
„Szpitala na Wyspie” Pan Wiesław Olszański oraz Lekarz naczelny „Szpitala na Wyspie”
Pan Rafał Kołsaut.
Przewodniczący Edukacji i Unii Europejskiej Pan Tadeusz Płóciennik poinformował, że
Komisja obradowała raz.
Skupiono się na 2-ch największych Stowarzyszeniach działających w naszym powiecie,
tj. Łużyckie Stowarzyszenie Kulturalne „Żaranin” oraz Stowarzyszenie Edukacja I
Technika.
Te dwa Stowarzyszenia nie kolidują ze sobą, jeżeli chodzi o rodzaj prowadzonej
działalności.
Stowarzyszenie „Żaranin” zajmuje się przede wszystkim kulturą, natomiast Edukacja i
Technika prowadzi zajęcia edukacyjne i techniczne.
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej Pan Tomasz
Czajkowski poinformował, że Komisja nie obradowała w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Pan Edward Bojko poinformował, że
Komisja w okresie międzysesyjnym spotkała raz, 27 stycznia 2017 r.. Zaopiniowano
projekty uchwał na dzisiejszą sesję Rady Powiatu .
Przewodniczący Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich Pan Edward Łyba
poinformował, że Komisja w okresie międzysesyjnym spotkała się jeden raz.
Na posiedzeniu Komisji podsumowano działalność Komisji za rok 2016. Ponadto
Komisja omówiła sprawę migracji ludności.
Ad. 4
Przystąpiono do realizacji pkt 4 porządku obrad tj. Rozpatrzenia sprawozdania Starosty
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 r. – wg zał. nr 3 do
protokołu.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Radni otrzymali sprawozdanie z pracy Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku i w związku z tym są uwagi bądź pytania do sprawozdania?
Brak.
Ad. 5
Przystąpiono do realizacji pkt 5 porządku obrad tj. Informacji na temat podjętych działań
w zakresie szkolnictwa zawodowego.
Informacje złożył Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Pan Bartłomiej Kubiak – zał.
nr 4.
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Wicestarosta Małgorzata Issel poinformowała, że od kilku lat nasze szkoły znajdują się
w Rankingu, który jest ogłaszany przez czasopismo Perspektywy obejmuje wszystkie
licea i technika w całej Polsce pod względem zdawalności matur, w kategorii licea i
technika oraz Ranking pod względem nauki i udziału w olimpiadach.
Na koniec Rankingu Kapituła określa miejsca poszczególnych szkół.
Nasze dwie szkoły w naszym powiecie znalazły się w tym Rankingu, tj. Zespół Szkół
Ekonomicznych w Żarach w kategorii Technikum zajmują 14 miejsce w Polsce. Również
wysokie zajmują miejsce w kategorii zdawalności matur.
Wysokie miejsce w tym Rankingu zajmuje także Zespół Szkół Ogólnokształcących i
Ekonomicznych w Lubsku, który uplasował się na 124 miejscu.
Szkoły te zostaną uhonorowane na Gali nauki i sportu, które odbędzie się
17 lutego 2017 r. w hali sportowej ZSO w Żarach.
Ad. 6
Przystąpiono do realizacji pkt 6 porządku obrad, tj. Informacja w sprawie
przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Tuplice
i gminy wiejskiej Żary.
Naczelnik Wydziału Geodezji i Katastru Pani Alicja Baranowska przedstawiła informację
o modernizacji ewidencji gruntów i budynków w powiecie żarskim.
Zgodnie z przepisami ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz.U. 2016 r., poz. 1629 ze zm.), zwanej dalej Pgik pod pojęciem ewidencji gruntów i
budynków rozumie się system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację
oraz udostępnianie w sposób jednolity dla całego kraju, informacji o gruntach,
budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz innych podmiotach władających lub
gospodarujących tymi gruntami, budynkami lub lokalami.
Ewidencję gruntów - jako zadanie rządowe prowadzą starostowe (art. 7d Pgik). Sposób
zakładania i prowadzenia ewidencji gruntów oraz zakres informacji i sposób wymiany
danych ewidencyjnych szczegółowo regulują przepisy rozporządzenia MRRi B z dnia
29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.
1034).
Zgodnie z art. 21 ust. 1 Pgik dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków stanowią
podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków
i świadczeń, oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej,
gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych. Z przepisu tego
wynika zasada związania danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków.
Dla przykładu w wyroku z 26 września 2014 r., syg. Akt II FSK 3099/12 Naczelny Sąd
Administracyjny wskazał, że uwzględniając kryterium mocy wiążącej ewidencji gruntów
i budynków dla wymiaru podatku od nieruchomości, tj. ustalenia elementów
przedmiotowych i podmiotowych zobowiązania podatkowego, zawarte w niej informacje
można podzielić na dwie kategorie.
Pierwsze z nich tworzą dane bezwzględnie wiążące organ podatkowy. Dopóki
ewidencja nie zostanie zmieniona w przewidzianym prawem trybie administracyjnym,
dane te nie mogą być przez organ w toku postępowania podatkowego samodzielnie
korygowane.
Drugą kategorię stanowią natomiast informację o względnej mocy wiążącej, tj. takie,
których zgodność z rzeczywistym stanem prawnym lub faktycznym może być przy
wymiarze podatku weryfikowana, przy zastosowaniu dopuszczalnych instrumentów
procesowych.
Do pierwszej grupy zaliczyć można dane ewidencyjne wskazujące położenie, granice
i powierzchnie gruntów oraz rodzaje użytków gruntowych i klasy gleboznawcze,
5

a w odniesieniu do budynków i lokali stanowiących odrębny przedmiot własności także
informacje dotyczące ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowej lokali.
Zapisy art. 53b ust. 1 Pgik nałożyły na organy służby geodezyjnej i kartograficznej
obowiązek o końca 2016 r. przekształcenia zbiorów danych analogowych do postaci
wektorowej, dlatego na podstawie art. 24a Pgik „Starosta przeprowadzał modernizację
ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji i uzupełnienia baz danych
dotyczących mapy ewidencyjnej, ewidencji gruntów, budynków i lokali”.
Zakres prac przewidzianych do wykonania i terminy realizacji dla jednostek
wykonawstwa geodezyjnego wyłonionych w drodze przetargu obejmowały ramowe
warunki techniczne załączone do dokumentów przetargowych.
Zakres prac geodezyjnych i kartograficznych miał na celu przede wszystkim
modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie lub zasilenie
istniejących komputerowych baz danych EG o dane umożliwiające generowanie
następujących raportów: rejestru gruntów, rejestru budynków, rejestru lokali, kartotekę
budynków, kartotekę lokali oraz pełnej treści wektorową obiektową mapę ewidencyjną
dla wszystkich wskazanych obrębów. Została również wykonana weryfikacja użytków
gruntowych na działkach zabudowanych zgodnie zapisami załącznika nr 6 do
rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Natomiast przeznaczenie
i funkcje poszczególnych budynków i lokali zostało wykonane na podstawie dwóch
rozporządzeń: rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie
Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), (Dz. U. 2010, Nr 242, poz. 1622) oraz
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. 1999, nr 112, poz. 1316 ze zm.).
W poszczególnych latach wykonano następujące opracowania:
2004 r. – gm. Jasień (tylko w zakresie mapy ewidencyjnej) oraz m. Łęknica i m. Jasień,
2005 r. – m. Łęknica, m. Jasień i m. Lubsko –obr. 1,2 i 4,
2006 r. - m. Lubsko – obr. 5, 6, 7, 8, 9 i 10,
2007 r. – m. Lubsko – obr. 3 i m. Żary – obr. 4,
2008 r. – m. Żary – obr. 3, 5 i 6,
2009 r. – m. Żary – obr. 1, 2 i 7,
2010 r. - gm. Trzebiel,
2011 r. – gm. Trzebiel,
2012 r. – gm. wiejska Lubsko,
2013 r. – gm. Brody,
2014 r. – gm. Lipinki Łużyckie,
2015 r. – gm. Przewóz,
2016 r. – gm. wiejska Żary i gm. Tuplice
2017 r. – gm. wiejska Jasień - w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali.
Następnie informację złożył Pan Jarek Błaszczyk, który prowadził prace geodezyjne na
terenie gminy Tuplice i na terenie gminy wiejskiej Żary - zał. nr 5.
Radny Edward Łyba przypominał, że w latach 70 weszła ustawa o oddaniu ziemi za
rentę. Czy oni też będą płacić teraz podatek od nieruchomości zabudowanej?
Pan Błaszczyk poinformował, że takich gospodarstw jest dużo. Niestety te osoby to
dotyka.
Mają tylko ogródek przydomowy. Z definicji, ogródek przydomowy podlega pod tereny
zabudowane, mieszkaniowe, wynika to z przepisów.
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Do gruntów zajętych tzw terenów mieszkaniowych oznaczonych literka „B” – chodzi
o grunty, od których płaci się większy podatek. Są to grunty zajęte pod budynki
gospodarcze, techniczne związane z funkcjonalnie z budynkami mieszkalnymi,
podwórza, czyli ten cały grunt – gdzie są podwórza, dojazd, przejście, przydomowy plac
gier, zabaw, plac odpoczynku, gdzie są studnie, zbiorniki, przewody podziemne,
oczyszczalnie ścieków, śmietniki, obiekty malej architektury, ogrodzenia, oczka wodne,
ogródki skalne, trawniki, rabaty, kwietniki, warzywniki. Cały ten teren zgodnie
z rozporządzeniem o ewidencji gruntów i budynków, stanowi kat. B, tak definiuje
ustawodawca.
Radny Pan Edward Łyba stwierdził, że w jakiś sposób Państwo polskie oszukało ludzi?
Pan Błaszczyk stwierdził, iż powie trochę z nutą z dygresji, że Państwo Polskie niemal
codziennie oszukuje ludzi.
Stwierdził, że tę pracę, którą wykonywał, kiedy to przy wyłożeniu dokumentów
przychodzili starsi ludzie, 80-latkowie, to żal człowieka ściskał, ze nie może nic dobrego
jej nie może powiedzieć. Taka jest jego praca i niestety z przykrością musiał mówić
prawdę.
Radny Zbigniew Wydrych zwrócił się z pytaniem, czy duża jest skala wzrostu opłat od
nieruchomości? Wynika z tego, że prawie każdy będzie płacił wyższy podatek.
Pan Błaszczyk stwierdził, że o wzroście opłat od nieruchomości odpowiedzi może
udzielić dana gmina.
Jeżeli chodzi o drugą część Pana zapytania, to nie wszyscy ludzie będą płacili więcej.
Większość mieszkańców ma stawiane budynki na podstawie decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania i jeżeli w takiej decyzji będzie zapisane słowo ”działka
siedliskowa”, to nic nie można im zrobić, nawet gdyby mieli pole golfowe.
Niezmieniana jest decyzja, jeżeli na danej nieruchomości jest dom mieszkalny i stoją
stara stodoła, stara obora. Tym osobom nie zmienia się kwalifikacji. W tym
rozporządzeniu jest zapis, „ jeżeli ten budynek może służyć produkcji rolnej w
przyszłości to nie zmieniamy decyzji”, chyba, że jest decyzja wydana na wyłączenie z
produkcji rolnej, ale generalnie takich decyzji nie ma.
Są też takie przypadki, iż w jednym miejscu ktoś ma dom a w innym terenie ma pole, to
taka osoba płaci podatek rolny.
Radny Tomasz Czajkowski stwierdził, że te zmiany, które Państwo wprowadziło ustawą
a które Państwo, jako geodeci realizowaliście, dot. tylko i wyłącznie działek i budynków
tzw. gospodarczych, nie budynków mieszkalnych.
Podatek za budynki mieszkalne był taki jak do tej pory i Ci ludzie na wsi płacili taki sam
podatek mieszkalny. Tu się nic nie zmieniło. Zmianie uległa kwalifikacja działek, które
leżą w rejonie działek siedliskowych, czyli rola VIb czy V z mocy ustawy zwolniona z
podatku. Teraz taka osoba będzie płaciła, jako B, bo nie jest to działka siedliskowa.
Sama kwalifikacja budynku gospodarczego nic nie zmieni. Budynki gospodarcze
związane z rolnictwem były opodatkowane „Zerowo”. Po tych zmianach nie są
budynkami rolniczymi, tylko budynkami innymi i już się należy podatek od
nieruchomości i to w takiej wysokości, jaka ustaliła Rada Gminy.
Teraz można tylko apelować do Rad Gmin o obniżenie podatków od nieruchomości.
Ad. 7
Przystąpiono do realizacji pkt 7 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie zmiany
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uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2017 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 6.
Ad. 8
Przystąpiono do realizacji pkt 8 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2017 – 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 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 7.
Ad. 9
Przystąpienie do realizacji pkt 9 porządku obrad, tj. podjęcia w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu żarskiego dla niepublicznych szkół
oraz niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystywania.
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 8.
Ad. 10
Przystąpiono do realizacji pkt 10 porządku obrad, tj. Interpelacje i zapytania radnych.
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Radny Pan Kazimierz Drozd stwierdził, że nie zabierał głosu w pkt dot. sprawozdania z
prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, bo dla niego wszystko jest jasne. Służby
mundurowe są po to, aby przestrzegać bezpieczeństwa publicznego, ale miał styczność
z takim przypadkiem, a mianowicie:
Jedna z mieszkanek mieszka w budynku i ma bardzo impulsywnego sąsiada, który po
zwróceniu mu przez nią uwagi, wybija jej kamieniem szybę balkonową. Zgłasza sprawę
na Policję a Policja przychodzi do niej po tygodniu i mówi do niej, o co jej chodzi, skoro
ma cale szyby. Czy ta Pani miała mieszkać przez tydzień z wybitą szybą?
Przewodnicząca Rady Pani Helena Sagasz poinformowała, że w planie pracy na
I kwartał mamy dwa sprawozdania z działalności Komendy Państwowej Powiatowej
Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji i wówczas taką uwagę można zgłosić.
Starosta Janusz Dudojc wyjaśnił, że Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zajmuje się
całkiem innym kierunkiem działania, bardziej strategicznym jak zagrożenia ze strony
energetyki elektrycznej, epidemiami, m.in. „Ptasią grypą”.
Ad. 11
Przystąpiono do realizacji pkt 11 porządku obrad, tj. Wolne wnioski, sprawy różne.
Starosta Janusz Dudojć poinformował, że otrzymał pismo od Wojewody Lubuskiego
Pana Dajczaka o pozytywnej opinii dot. celowości inwestycji w „Szpitalu Na Wyspie”,
co w przyszłości skutkować będzie zapewnieniem finansowania działalności szpitala w
przedmiotowym zakresie.
Opiniowanie wniosków inwestycyjnych w sektorze zdrowia odbywa się w oparciu o
mapy potrzeb zdrowotnych oraz priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej. Są
miejsca na mapie województwa Lubuskiego, które chcą się rozbudowywać,
modernizować oraz rozwijać - takim miejscem jest Powiat Żarski.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu zamknęła
posiedzenie XXV sesji Rady Powiatu Żarskiego o godz. 1145.

Protokół z odtworzonego
nagrania oraz notatek z przebiegu

obrad sesji sporządziła:
Barbara Suprynowicz

9

