PROTOKÓŁ NR XXVI/2017
z sesji Rady Powiatu Żarskiego odbytej w Żarach
w dniu 28 lutego 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: Marian Darowski i Artur Rygiel), 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 XXV 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 z działalności za 2016 rok Komendanta Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Żarach – wystąpienie Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Żarach Pana Roberta Słowikowskiego.
5. Sprawozdanie z działalności za 2016 rok Komendanta Powiatowego Policji –
wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji Pana Macieja Sałek.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkół wchodzących w skład Ośrodka
dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkół wchodzących w skład Zespołu
Szkół Budowlanych w Żarach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły wchodzącej w skład Zespołu
Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku.
9. Podjęcie uchwały w zamiaru likwidacji Szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkół wchodzących w skład Zespołu
Szkół Ekonomicznych w Żarach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych
i specjalnych do nowego ustroju szkolnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego na rok 2017.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żagańskiemu
na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych poprzez
prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2017 r.
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?
Starosta Żarski Janusz Dudojć zawnioskował o wprowadzenie do porządku sesji
projektu uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych
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Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne
zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017.
Przewodnicząca Rady Helena Sagasz stwierdziła, że w związku z tym, iż Starosta
zawnioskował o wprowadzenie projektu uchwały pod obrady Rady przystępujemy do
głosowania nad wprowadzeniem jej do porządku obrad.
„Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia
zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej w 2017 roku – 19 głosów
- „kto jest przeciw” – 0 głosów,
- „kto się wstrzymał” – 0 głosów.
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie.
Pani Helena Sagasz oznajmiła, iż w związku z przyjęciem projektu uchwały do porządku
obrad proponuję o umieszczenie go w pkt, 14 jako zał. nr 10 - pozostałe punkty ulegają
przesunięciu.
Przystąpiono do głosowania nad zmianą porządku obrad.
W posiedzeniu sesji udział brało 19 radnych.
- „kto jest za przyjęciem” – 19 głosów,
- „kto jest przeciw” – 0 głosów,
- „kto się wstrzymał” – 0 głosów.
Program posiedzenia został przyjęty.
Ad. 1
Przystąpiono do realizacji pkt 1 porządku obrad tj przyjęcia protokołu XXV 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.
W głosowaniu brało udział 19 radnych:
„za przyjęciem” - 19 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 0 głosów
Protokół z XXV 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?
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Radny Kazimierz Drozd zwrócił się z zapytaniem dot. pkt 3 sprawozdania, a mianowicie:
przekazania na rzecz Gminy Żary o statusie miejskim prawa własności nieruchomości
zabudowanej oznaczonej działką numer 380, położonej w obrębie 6 miasta Żary w
związku z niewykorzystaniem jej na cel określony w umowie darowizny.
Nieruchomość oznaczona działką nr 380 położona w Żarach przy ulicy Kujawskiej
została oddana w trwały zarząd dla Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy.
Dyrektor Ośrodka zwrócił się do Zarządu Powiatu o wygaszenie trwałego zarządu ze
względu bardzo małą ilość uczniów utrzymywanie tej nieruchomości nie jest
ekonomiczne.
Pan Drozd stwierdził, że wszystko się zgadza, ale w tym budynku prowadził swoją
działalność Pan Drebszok ze Stowarzyszenia „Serwus”. Czy miasto będzie
kontynuowało działalność tego Stowarzyszenia w tym budynku?
Starosta Janusz Dudojć poinformował, że tak to zostało przekazane, że Pan Drebszok
będzie kontynuował działalność swoją w tym budynku.
Radny Marek Cieślak odniósł się do pkt 10 sprawozdania, dość sucho przedstawiona
jest informacja dot. przyznania dotacji z budżetu powiatu żarskiego na rok 2017 na
prowadzenie zadań z zakresu Kultury i edukacji na terenie Powiatu Żarskiego.
Doniesienia medialne donoszą, że zmienił się sposób realizacji kultury, więc wobec
tego, jak będzie teraz przebiegała realizacja zadań powiatu z zakresu kultury, kto je
będzie wykonywał i dlaczego nastąpiła taka zmiana?
Starosta Janusz Dudojć poinformował, że odbył się konkurs i komisja zdecydowała
o wyborze ofert a uchwałą przyjął Zarząd Powiatu. Zaproponował, iż udostępni
kserokopię uchwały radnemu Panu Cieślakowi, w której na odwrocie jest napisane, jakie
Stowarzyszenia i na jakie zadania otrzymały dotacje na ten rok w zakresie kultury
i edukacji na terenie powiatu żarskiego. Wszystko to prowadzone jest na podstawie
konkursu.
Radny Marek Cieślak stwierdził, że było to proste pytanie. Nie wątpi, że była to uchwała
Zarządu, ale on się pyta, dlaczego zmienia się sposób zarzadzania kulturą i realizacji
zadań w kulturze nie przyznając dotacji dotychczasowemu głównemu wykonawcy, czyli
Stowarzyszeniu „Żaranin”. Obliguje nas do tego ustawa o samorządzie powiatowym,
przynajmniej w 3 czy 4 punktach.
Przypomniał, że 5 lat temu zadanie to powierzono „Żaraninowi” i przez 5 lat kultura
kosztowała Powiat tyle, co wcześniej przez rok przeznaczano na rzecz Młodzieżowego
Domu Kultury.
Przypominał także, że Pan Starosta był za tym, żeby Dom Kultury zlikwidować i te
zadania realizować inaczej, żeby poszły w powiat, a nie funkcjonowały tylko w Żarach.
Dzięki temu zaoszczędzono około 2 mln zł.
Radny Pan Cieślak oznajmił, że nie oczekuje kserokopii uchwały, tylko chce wiedzieć,
dlaczego zmieniliśmy sposób realizacji zadań. Dla niego jest to temat kluczowy.
Starosta Janusz Dudojć w odpowiedzi stwierdził, że niczego nie zmieniano i prawdą jest
to, że była likwidacja MDK i przejście z działalności jednostki budżetowej na dotowanie
kultury, edukacji i sportu poprzez ustawę o wolontariacie i pożytku publicznego, a tam
nie ma innej możliwości finansowania jak przez konkurs i coroczne przyznawanie
dotacji, ale nie stałe.
Wicestarosta Małgorzata Issel stwierdziła, że powołano komisję konkursową do wyboru
ofert i to ona wybrała takie oferty, które jej zdaniem dobrze będą realizowały kulturę i
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edukację. To nie jest żadne ograniczenie, lecz będą realizowane innego typu zajęcia.
Jednym z beneficjentów, któremu przyznano dotacje jest Stowarzyszenie „Edukacja i
technika”. Osoby prowadzące to Stowarzyszenie prowadzą różnego typu sekcje. Będą
cztery sekcje. Będzie sekcja modelarska, techniki, nowoczesnych technologii oraz
edukacji regionalnej w ramach, której będzie otworzone wirtualne muzeum. Przedstawili
bardzo dobrą ofertę. Przed złożeniem oferty kontaktowali się z Wójtami gmin, którzy
zapoznali się z ofertą.
Pani Wicestarosta stwierdziła, że mówi o tym, dlatego, żeby radni wiedzieli, że nie jest
to oferta skierowana tylko do młodzieży z Żar. Jest w tej ofercie tak wiele ciekawych
inicjatyw i będą to zajęcia na miarę nowych wyzwań i tylko ten, co nie zmienia, cofa się.
Te zajęcia będą bardzo ciekawe, będą zajęcia, które prowadzić będą pasjonaci, osoby
zaangażowane, które się już sprawdziły, bo do tej pory te zajęcia były prowadzone w
mniejszym obszarze. Nie pobierano żadnych pieniędzy za udział w tych zajęciach i tutaj
też była taka deklaracja, że nie będą pobierane od rodziców żadne pieniądze za udział
w sekcjach, a wszystkie środki będą skierowane na te zajęcia, aby były one bogate, aby
te dzieci jak najwięcej z tego skorzystały.
Pani Wicestarosta stwierdziła, że pragnie Pana radnego Cieślaka uspokoić. To nie jest
żądne ograniczenie czy cofanie, yo po prostu trochę innego typu zajęcia i myśli, że te
zajęcia nie będą zajęciami, które gdzieś się powielają, gdzieś się tam dublują, tylko będą
to zajęcia bardzo interesujące. Instruktorzy to są osoby z pasją, którzy chcą zarazić
dzieci te, które nie stać na tego typu zajęcia w innych Stowarzyszeniach.
Radny Marek Cieślak stwierdził, że z uporem Starosta i Wicestarosta odpowiadają na
pytanie, które jest w sumie proste. Dlaczego nie „Żaranin”? Dlaczego oferta „Żaranina”
stała się słabsza, bo Pani Wicestarosta powiedziała kilka banałów i on jest skłonny
wierzyć w to, że to będą tak atrakcyjne zajęcia, że sam by się zapisał, natomiast pytanie
czy działalność tych nowych wykonawców przejmie te 427 dzieci, 22 sekcje, które
działały pod „Żaraninem? Czy nie będzie kosztowało to więcej a jeśli już to, kto będzie
uczył dzieci na wsiach gry na gitarze, tańca, muzyki, recytacji bliskiej Pani
Wicestaroście, tych elementów kultury podstawowej, którymi do tej pory się
zajmowaliśmy, ponieważ gminy owszem mają też takie zadania, ale nie mogą
prowadzić zadań i nie prowadzą takich zajęć o charakterze ponadgimnazjalnym. Te
zadania dopisane są do powiatu i uważa, że nie jest to rozszerzenie działań kultury,
tylko zawężenie działań kultury w odniesieniu do tego, co powiedziała Pani
Wicestarosta. Poprosił o prostą odpowiedź na proste pytanie, dlaczego nie Żaranin?
Dlaczego nie zaakceptowano oferty wykonywania zadań kultury przez „Żaranina”,
sprawdzonej instytucji, która od lat obejmuje dwukrotnie więcej dzieci niż Dom Kultury
i kosztuje 5-krotnie mniej.
Wicestarosta Małgorzata Issel stwierdziła, że pytania radnego Pana Cieślaka są bardzo
tendencyjne, bo to niej jej odpowiedzi są bardzo ogólnikowe. Posiada zestawienie, jakie
przez te wszystkie lata otrzymywał dotacje „Żaranin” i na jakie zajęcia. Prawda jest, ze
„Żaranin” otrzymywał ok. 89% dotacji, którą przeznaczano na wszystkie inne działania.
Zdaniem Pani Wicestarosty zajęcia będą prowadzone, a jeżeli radny będzie chciał się
na nich pokazać to proszę bardzo, a przypomniała tutaj sytuację, kiedy to Pan Cieślak
będąc Starostą zabronił jej, jako radnej przychodzenia na zajęcia do „Żaranina”.
Pani Wicestarosta zapewniła, że Komisja przedstawiła Zarządowi taka propozycję i
Zarząd z tą propozycją się zgodził.
Jeszcze raz powtórzyła, że Zarząd chce, aby oferta była inna, taka, jaka do tej pory nie
istniała i uważa, że jest to oferta bardzo nowatorska, innowacyjna.

4

Pan, który prowadzi „Żaranina” i jest dzisiaj na sali już się spotykał się z rodzicami
z tego, co wie i te zajęcia, o które Pan radny Cieślak walczy będą kontynuowane, ale
już nie ze wsparciem Powiatu.
Pani Wicestarosta poinformowała, że przygotujemy radnemu oferty, jakie zostały
przedstawione na konkurs a warto się zapoznać z innymi ofertami, które się atakuje, bo
to są bardzo ciekawe oferty i ludzie sprawdzeni.
Radny Edward Bojko zwrócił się z pytaniem dot. pkt 9 - zaopiniowano projekt konstrukcji
drogowych zadania pn. „Przebudowa ul. Moniuszki (DP 4620F) w Żarach. Czy będą
potrzebne dodatkowe środki na realizację tej inwestycji?
Starosta Janusz Dudojć stwierdził, że jest to bardzo dobre pytanie. Być może będzie
jakaś niespodzianka pod ziemią, bo nie ma inwentaryzacji tej drogi, ale ma nadzieję, że
nie. Na dziś jest tak jak zaplanowano w budżecie.
Radny Pan Tomasz Czajkowski poinformował, że będzie wnosił do Zarządu Powiatu
o szacunkowe dane dot. kosztów dodatkowych ponoszonych przy tej inwestycji. Chodzi
o te roboty, które leżą w gestii miasta Żary a będą wykonywane przez Powiat przy tej
inwestycji. Chodzi mu o oświetlenie, bajpasy, itp.
Starosta Janusz Dudojć poinformował, że dzisiaj na posiedzeniu Zarządu Powiatu
podjęto uchwałę o ogłoszeniu przetargu na realizację tej inwestycji. Ile ona wyniesie to
pokaże przetarg. Powiat ma dofinansowanie do tej inwestycji w wysokości 1 mln zł. z
Miasta Żary, które będzie na pokrycie kosztów oświetlenia, burzówki, zjazdów
dodatkowych na drogę gminą, czyli tak naprawdę, to będzie rekompensata za to, co
realizujemy przy tej inwestycji a co jest obowiązkiem miasta.
Radny Wiktor Kułdosz poprosił Starostę o przybliżenie wizyty Wicewojewody Pana
Roberta Palucha. Jaka była tematyka spotkania?
Starosta poinformował, że Wicewojewoda Robert Paluch przywiózł pozytywną opinię o
celowości inwestycji w Powiatowym Szpitalu Na Wyspie, co w przyszłości skutkować
będzie zapewnieniem finansowania działalności szpitala w przedmiotowym zakresie.
Przedstawił także koncepcję rozwoju szpitala zawartą we wniosku o wydanie ww. opinii.
Przekazując dokumentację, Wicewojewoda podkreślił, że 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.
W II część spotkania Wicewojewoda uczestniczył w posiedzeniu Zarządu i Komisji
Rewizyjnej Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP w
Żarach, gdzie omówione zostały bieżące sprawy dotyczące działalności Związku oraz
przygotowano materiały na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego.
Wicewojewoda podziękował obecnym za zaangażowanie w projekt budowy nowej
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach. Omówił również sprawy
dotyczące ptasiej grypy oraz roli straży pożarnej i jednostek Ochotniczej Straży
Pożarnej w zwalczaniu tej choroby.
O godz. 1035 na posiedzenie sesji przybył radny Marian Dąbrowski – stan radnych
20.
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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 posiedzenie w dniu 23 lutego br.
Było to wspólne posiedzenie z Komisją Ogólnospołeczną Rady Miejskiej w Żarach.
Przypominał, że to było drugie spotkanie połączonych Komisji, bo pierwsze posiedzenie
odbyło się w styczniu, gdzie wypracowano wspólne stanowisko dot. współpracy.
Wypracowano wówczas stanowisko o podjęciu działań przez radnych miejskich w celu
dofinansowaniu do rozbudowy „Szpitala na Wyspie”.
Drugie wspólne posiedzenie miało charakter roboczy, planistyczny.
Zapoznano się z funkcjonowaniem Hospicjum. W tej części posiedzenia obecny był
Prezes Stefan Łyskawa. Poznano nowego Lekarza naczelnego Hospicjum Pana
Daniela Sękowskiego.
Na przestrzeni 1,5 roku działalności Hospicjum godnie odeszło, godnie zmarło w
przyzwoitych warunkach bez bólu 260 pensjonariuszy. Na pytanie czy warto było takie
Hospicjum utworzyć, odpowiedź jest prosta.
Wspólnie z Komisją miejską podjęto inicjatywę nazwania fragmentu ulicy prowadzącej
do Hospicjum ul. Ks. Zygmunta Czepirskiego.
Na spotkaniu w związku z 25-leciem Koła Żarskiego Towarzystwa im. Św. Brata Alberta
wyróżniono osoby, które były inicjatorami utworzenia tego Koła, m.in. doktora
Karmolińskiego, senatora Lipca, szefową PCK Jadwigę Szkopińską, Ottona Hakmana
oraz Pana Józefa Tarniowego.
W dalszej części posiedzenia przedstawiono zamierzenia 105 szpitala wojskowego dot.
utworzenia rehabilitacji ambulatoryjnej i stacjonarnej.
Przewodniczący Edukacji i Unii Europejskiej Pan Tadeusz Płóciennik poinformował, że
Komisja obradowała raz.
Tematem posiedzenia był stan przygotowania szkół prowadzonych przez Powiat Żarski
do reformy oświaty.
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej Pan Tomasz
Czajkowski poinformował, że Komisja odbyła jedno posiedzenie. Zaproszeni byli
dyrektor Departamentu Urzędu Marszałkowskiego PROW-u i dyrektor Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W związku z tym, iż Komisja w swoim zakresie działania ma sprawy rolnictwa, to
posiedzenie było bardzo długie, ponieważ do tej pory nie było tych informacji.
Ze strony PROW-u był Pan Krzysztof Kościukiewicz i Andrzej Gembara a ze strony
ARiMR-u był Pan Dominik Sporny.
Ze strony PROW-u przedstawiono sprawy związane z dofinansowaniem przebudowy
dróg. Poinformowano, że tych pieniędzy na drogi już nie ma. Zostały jeszcze takie
obszary działania jak scalania gruntów i zagospodarowanie po scaleniowe. W tym
obszarze mieści się również poprawa infrastruktury drogowej, ale tej infrastruktury
drogowej na obszarach rolnych, czyli to, co między polami.
Kolejnym obszarem była odnowa wsi, usługi. Do rozstrzygnięcia jest obszar wodnościekowy. Wniosków złożonych jest na 70 mln zł. potrzeb a w zasobie mają 31 mln zł.
na całe województwo.
Kolejnym obszarem, który może nas, jako Powiat zainteresować, bardziej włodarzy
gmin, to świetlice wiejskie. Mają bardzo niewielkie pieniądze przeznaczone na ten cel,
ok. 1 mln euro. Szacują, ze z tego będzie można odnowić 8 świetlic.
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Następną osią działania jest rozwój lokalny Lider. Jest to kontynuacja programu Lider
2007-2013. Będą tam środki na miejsca pracy - 50% dotacji.
Będzie też działanie, to jest finansowanie działalności na terenie rolniczym, gdzie będzie
80% dotacji i będzie prefinansowanie tych wydatków.
Ze strony ARiMR-u otrzymaliśmy dużo ciekawych danych, jeżeli chodzi o dane
liczbowe. Pan kierownik zostawił prezentacje z liczbami i jeżeli ktokolwiek z radnych
będzie zainteresowany przepływem dotacji bezpośrednich na lubuskie i na powiat
żarski, to może uzyskać w Biurze Rady Powiatu.
Poinformował także, że będą przyjmowane wnioski dot. modernizacji gospodarstw
rolnych. Mają na to przewidziane ok. 10 mln zł. Była mowa o utworzeniu grup
producenckich. Obecnie mamy jedną grupę producencką tj. producentów lnu. Jest też
inicjatywa i mocna się rozwija grupa producentów bydła mlecznego.
Kolejnym punktem był stan bezpieczeństwa na drogach powiatu żarskiego po okresie
zimowym. Oceniono akcję zimową. W tym roku była trochę zmieniona formuła płacowa
i trochę więcej kosztowała ta akcja, ale i zima była większa. Starostwo zabezpieczyło
na ten cel więcej pieniędzy i dobrze, bo nie było zakłóceń w utrzymaniu zimowym dróg,
a nie jak to miało miejsce w naszym sąsiednim powiecie, gdzie pieniędzy zabrakło i był
paraliż w odpowiednim utrzymaniu dróg.
Ponadto Naczelnik Wydziału przedstawiła informację dot. przebudowy ul. Moniuszki
gdzie w projekcie doszły dodatkowe roboty leżące w gestii miasta Żary i ten 1 mln zł.
może zabraknąć na te dodatkowe roboty należące do miasta. Włodarze małych
miejscowości wydają znacznie mniejsze pieniądze, ale w ich budżecie są to bardzo
znaczące pieniądze i z tego nie ma ani oświetlenia ani innych rzeczy, które należą do
gmin, a tutaj, gdzie miasto daje dofinansowanie, ale my robimy im infrastrukturę.
Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Pan Edward Bojko poinformował, że
Komisja w okresie międzysesyjnym nie obradowała.
Przewodniczący Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich Pan Edward Łyba
poinformował, że Komisja w okresie międzysesyjnym spotkała się jeden raz w siedzibie
Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach, gdzie przedstawiono Komisji informację o rynku
pracy, stanie i strukturze bezrobocia, programach rynku pracy za 2016 rok.
Ad. 4
Przystąpiono do realizacji pkt 4 porządku obrad tj. Sprawozdanie z działalności za 2016
rok Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach.
Sprawozdanie złożył zastępca Komendanta Pan Paweł Hryniewicz w w formie
prezentacji – zał. nr 3.
Pan Hryniewicz poinformował, że obecnie trwa walka z pożarem w Zakładzie Utylizacji
Odpadów w Brożku, gm. Brody. Pożar wybuchł 14 lutego 2017 r. w godzinach
wieczornych i swoim zasięgiem objął powierzchnię ok.1,5ha.
Płonące od dwóch tygodni składowisko plastików w Brożku spędza sen z powiek nie
tylko strażakom, ale i gospodarzom.
Pożar jest opanowany i się nie rozprzestrzenia, ale sięgająca początkowo 10 metrów
wysokości hałda odpadów teraz ma pięć metrów i wciąż się pali. Na dziś nie wiemy jak
długo to jeszcze potrwa. Akcję nadzoruje Komenda Główna Państwowej Straży
Pożarnej. To bardzo trudny pożar, gdyż przy pomocy ciężkiego sprzętu musimy zbierać
wierzchnie warstwy i je dogaszać poza tlącą się pryzmą. Właściciel terenu musi znaleźć
miejsce na przeładunek tego, co nie uległo spaleniu, nic nie dał nawet ulewny deszcz.
Aby ogień nie przedostał się do sąsiedniego lasu, strażacy musieli wyciąć pół hektara
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lasu. Wodę czerpią z Nysy Łużyckiej, pompując ją do zbiornika o objętości 50 m kw.
Linia doprowadzająca strumień do zbiornika ma 1,5 km.
Przez kilka dni od wybuchu pożaru, na miejscu dzień i noc było 10 - 12 strażaków.
Obecnie pogorzeliska pilnuje pięciu strażaków. Temperatura wciąż jest bardzo wysoka
i sięga kilkuset stopni Celsjusza. Zawartość składowiska spala się jak potężne pole
naftowe, zgromadzone na powierzchni 1,5 hektara 25 ton odpadów pali się jak wielkie
pole naftowe. Powstają kratery, śmieci płoną kanałami. Zawartość składowiska musi się
sama wypalić, nie możemy tego podlewać wodą, bo im wyższa jest temperatura
spalania, tym większe szanse na szybsze zakończenie pożaru.
Pojawiło się zagrożenie skażenia wód gruntowych. W sprawie śledztwo wszczęła
żarska prokuratura. W dzień po wybuchu pożaru na miejscu zjawili się inspektorzy
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.
Przy pomocy specjalnego mobilnego punktu badali, jakość powietrza w Brodach,
Zasiekach i na miejscu pożaru i okazało się, że nie ma w nim substancji toksycznych,
oprócz dymu. Prowadzą też monitoring wody w trzech miejscach na Nysie Łużyckiej.
Zastępca komendanta PSP w Żarach Paweł Hryniewicz poinformował, że z tego, co
wie, z akcją o takich rozmiarach nie borykał się nikt w naszym województwie, ani w
kraju.
Radny Pan Dariusz Dyba zwrócił się z pytaniem, ponieważ Pan Komendant określił
bardzo duże koszty prowadzących akcje gaśniczą, kto pokryje koszty?
Pan Hryniewicz poinformował, ze w ramach solidarności międzygminnej koszty paliwa
i osób to koszty tylko i wyłącznie gmin.
Na te chwilę, aby odciążyć samorządy ochotnicy są dowożeni do Brożka na koszt
Państwowej Straży Pożarnej.
Radny Pan Wiktor Kułdosz stwierdził, że strażacy ochotnicy mają duży problem z
zaopatrzeniem w aparaty powietrzne. Budżet gmin nie wytrzymuje zbyt dużych kosztów
zawiązanych z ich nabyciem.
Pan Hryniewicz poinformował, że jednostki OSP mają po 4 aparaty powietrzne, ale nie
wszystkie 7 jednostek ma aparaty a 3 jednostki takiego aparatu nie mają.
Ze środków MSWiA zostaną zakupione takie aparaty. Koszt jednego aparatu to kwota
4-5 tys. zł.. Komenda Straży Pożarnej je serwisuje.
Ad. 5
Przystąpiono do realizacji pkt 5 porządku obrad tj. Sprawozdanie z działalności za 2016
rok Komendanta Powiatowego Policji.
Sprawozdanie wizualne złożył z-ca Komendanta Powiatowego Policji nadkomisarz
Armand Pisarczyk-Łyczywek – zał. nr 4.
Radny Kazimierz Drozd przedstawił dwie sytuacje jakie zgłosili mu podczas jego dyżuru
mieszkańcy naszego miasta, a mianowicie:
1. 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?
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2. Kolega, który ma zakład i zajmuje się naprawą zegarków i sprzedażą biżuterii.
Pewnego dnia przychodzi człowiek i mówi „pokaż mi Pan te bransoletkę”. Ogląda
jedną, drugą i raptem łapie dwie bransoletki i wylatuje ze sklepu. Dobrze, że ma
zakład monitoring. Po jakimś czasie na ul. Buczka złapano człowieka. Jest rozprawa
w Sądzie. Został najpierw zamknięty a potem został zwolniony i z wolnej strony
odpowiada. Na ostatniej sprawie okazuje się, że ten człowiek przegrał i otrzymuje
wyrok, ale jak przychodzi do wykonania wyroku to już go nie ma, bo uciekł za granicę
a koszt bransoletek to 8 tys. zł. Zwraca się do komornika o ściągniecie należności,
ale komornik mówi, że gdzieś ten człowiek uciekł i nie może ściągnąć tych środków.
Zdaniem radnego realizacja tego prawa jest trochę smutna. Długo ciągną się te
sprawy a po drugie, jakie są konsekwencje tego, że przyłapano kogoś, co źle robi.
Bardziej skrępowana jest ta osoba, która poniosła straty, bo ten, który ukradł nie
ponosi żadnych konsekwencji.
Działanie Policji jest bardzo dobre w tym przypadku, bo go złapali, ale już później
następne kroki są dosyć dziwne.
O godz. 1130 Przewodnicząca Rady ogłasza przerwę w obradach do godz., 12.
Po przerwie posiedzenie sesji opuścił radny Marek Femlak. Stan radnych 19 osób.
Ad. 6
Przystąpiono do realizacji pkt 6 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie zamiaru
likwidacji Szkół wchodzących w skład Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w
Żarach.
Przewodnicząca Rady Pani Helena Sagasz zwróciła się do Naczelnika Wydziału
Edukacji i Zdrowia i przybliżenie sprawy uchwał związanych z zamiarem likwidacji szkół
wchodzących w skład podstawowych szkól stanowiących powiatowe jednostki
organizacyjne oświatowe powiatu.
Pan Bartłomiej Kubiak poinformował, że wszystkie uchwały są podobne. Szkoły te od
lat nie istnieją i nie ma do nich przeprowadzanych naborów i dlatego trzeba w każdej
szkole uporządkować szkoły wchodzące czy to w skład Zespołu Szkół czy w Ośrodki.
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 5.
Ad. 7
Przystąpiono do realizacji pkt 7 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie zamiaru
likwidacji Szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach.
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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 zamiaru
likwidacji Szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i
Ekonomicznych w Lubsku.
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 w zamiaru
likwidacji Szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
w Żarach.
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
Przystąpienie do realizacji pkt 10 porządku obrad, tj. podjęcia w sprawie zamiaru
likwidacji Szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach.
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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.
Ad. 11
Przystąpienie do realizacji pkt 11 porządku obrad, tj. podjęcia w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju
szkolnego.
Pani Helena Sagasz poprosiła Naczelnika Wydziału Pana Kubiaka o przybliżenie
projektu uchwały.
Pan Kubiak wyjaśnił, że zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy
wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, szkoły działające na podstawie ustawy o
systemie oświaty – przekształcają się w nowe typy szkół.
Z dniem 1 września 2017 r., przekształceniu z mocy ustawy – Przepisy wprowadzające
ustawę Prawo oświatowe, podlegają:
1) 6 – letnia szkoła podstawowa w 8 – letnią szkołę podstawową;
2) zasadnicza szkoła zawodowa w branżową szkołę I stopnia;
3) szkoła specjalna przysposabiająca do pracy.
Licea ogólnokształcące i technika przekształcą się w nowe typy szkół w drugim etapie
reformy ustroju szkolnego, tj. od 1 września 2019 r.
Gimnazja specjalne, z mocy ustawy ulegają likwidacji poprzez wygaszanie.
Art. 213 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, zobowiązuje rady
powiatów do podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz określa zakres
przedmiotowy tej uchwały.
planu
sieci
publicznych
szkół
Niniejsza
uchwała
zawiera
określenie
ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych na okres od 1 września 2017 r. do
31 sierpnia 2019 r., określenie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół
specjalnych na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. oraz projekt planu
sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych od dnia
1 września 2019 r.
Uchwała ma charakter intencyjny i stanowi podstawę do zasięgnięcia obligatoryjnych
opinii właściwego Kuratora Oświaty oraz związków zawodowych.
Opinia Kuratora Oświaty jest wiążąca i odnosić się będzie do oceny zgodności z
prawem rozwiązań zaproponowanych w tej uchwale oraz oceny zapewnienia dzieciom
i młodzieży możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
Ustalony w niniejszej uchwale projekt dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i
specjalnych do nowego ustroju szkolnego nie zakłada zamiaru likwidacji żadnej z
dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów
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specjalnych oraz dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez
Powiat Żarski.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do projektu
uchwały?
Radny Marek Cieślak stwierdził, że nie ma uwag do merytorycznych uchwał, ale ma
uwagi do reformy oświaty, która w dużym stopniu dotknie szkoły podstawowe.
Radny Tomasz Czajkowski stwierdził, że szkoda, iż Pan radny Cieślak nie protestował
wtedy, kiedy wprowadzano szybko reformę gimnazjalną.
Radny Marek Cieślak stwierdził, że reforma jest po to, aby wprowadzać coś nowego a
nie cofać się w tył.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 19 radnych.
W głosowaniu brało udział 19 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 18 głosów,
„przeciw” – 1 głos,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta większością głosów – zał. nr 10.
Ad. 12
Przystąpienie do realizacji pkt 12 porządku obrad, tj. podjęcia w sprawie ustalenia
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego na rok
2017.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do projektu
uchwały?
Przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Lubsku Pan Szaja poinformował, że Gmina Lubsko
wystosowała negatywna opinie do projektu uchwały, ponieważ propozycje otwarcia
aptek w Lubsku nie zabezpieczają pracy aptek w porze nocnej.
Starosta Janusz Dudojc stwierdził, że 13 marca br będzie na Komisji Bezpieczeństwa
w Lubsku i ten temat będzie omawiany.
Radny Tomasz Czajkowski stwierdził, że z tego wynika, że aptekarze w Żarach się
dogadali a w Lubsku nie.
Pan Szaja stwierdził, że to nie aptekarze maja się dogadać, tylko to Rada Powiatu ma
ustalić godziny pracy aptek.
Radny Zbigniew Wydrych stwierdził, że tę sprawę należy omówić na Komisji.
Starosta przypomniał, że zgodnie z ustawą Powiat ma ustalić plan pracy aptek a sprawa
dotyczy Lubska i to apteki w Lubsku musza się porozumieć.
Radny Pan Wydrych przypomniał, że kiedyś dyżury aptek były płatne a teraz nie są i
nawet, gdy apteka będzie pracować w okresie nocnym, to będzie generować dla niej
straty.
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Radny Dawid Nowakowski stwierdził, że w uzasadnieniu napisane jest, ze dyżury aptek
zostały uzgodnione z Wójtami i Burmistrzami gmin, ale widzi, że gmina Lipinki Łużyckie
nie ma apteki czynnej w sobotę a wszystkie inne gminy mają apteki czynne w sobotę.
Co prawda Lipinki to nie Warszawa, ale uważa, że też powinna być apteka czynna w
sobotę, ale nie ma Pana Wójta Lipinek, więc nie podyskutujemy.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 19 radnych.
W głosowaniu brało udział 19 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 18 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 1 głos
Uchwała została podjęta większością głosów– zał. nr 11.
Ad. 13
Przystąpienie do realizacji pkt 13 porządku obrad, tj. podjęcia w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Żagańskiemu na realizację zadania w zakresie
wspierania osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie Powiatowego Zespołu ds.
Orzekania o Niepełnosprawności w 2017 r.
Radny Kazimierz Drozd zwrócił się z pytaniem, ile Żagań daje na realizację tego
zadania.
Starosta Janusz Dudojć poinformował, że Żagań ponosi większe koszty, bo to jest u
nich w powiecie i to oni zajmują się tym, jako główny realizator. Powiat nasz dorzuca do
tego środki i jak wiadomo już kilkakrotnie analizowaliśmy czy nam by się opłacało
przejąć to do Żar i wychodzi, ze na razie jest lepiej, że jest to w Żaganiu.
Mieszkańcy naszego powiatu już się przyzwyczaili do tego, że to jest w Żaganiu.
Pan Drozd stwierdził, że rozpoczynaliśmy od 35 tys. zł, a teraz już 62 tys. zł.
dofinansowania.
Starosta poinformował, że ta działalność jest dotowana przez Wojewodę i ta dotacja
jest, co rok niższa i dlatego my, co roku dodatkowo przeznaczamy środki.
Przewodnicząca Rady Pani Helena Sagasz dodała, że na jednym z posiedzeń Komisji
było przedstawione szczegółowe rozliczenie Zespołu ds. Orzekania o
Niepełnosprawności. Poddane były analizie koszty, jakie ponosi Starostwo Powiatowe
w Żaganiu i ile my dokładamy jak również ile otrzymuje się dotacji od Wojewody na to
zadanie.
Jeżeli chcemy, żeby ludzie nie oczekiwali miesiącami na orzeczenie, to musimy
dofinansować działanie tej Komisji. Gdybyśmy tego nie robili, to kolejka oczekujących
na orzeczenie byłaby bardzo, bardzo długa. Dlatego też od wielu lat wspieramy to
działanie.
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:
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„za podjęciem uchwały” – 19 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 8.
Ad. 14
Przystąpienie do realizacji pkt 14 porządku obrad, tj. podjęcia w sprawie określenia
zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej w 2017.
Przewodnicząca Rady Pani Sagasz poprosiła dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Żarach o przybliżenie projektu uchwały.
Dyrektor PCPR Pani Justyna Przedaszek poinformowała, że otrzymano środki
1 921 184 zł. Są to środki niższe niż w roku ubiegłym o 56 tys. zł.
Z zeszłego roku zostały im zobowiązania wobec naszych mieszkańców
niepełnosprawnych, bo od lipca już nie rozpatrywano wniosków. Od lipca osoby
oczekują na kolejne dofinansowania, wiec w tym roku najpierw muszą wypłacić tym
osobom dofinansowanie zaległe i dopiero wtedy można będzie rozpatrywać wnioski.
Wniosków wpłynęło bardzo dużo i ta kwota, która przyszła z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest to kropla w morzu ich potrzeb. Bardzo dużo
osób niepełnosprawnych, bardzo dużo złożonych wniosków i w związku z tym dokonano
wstępnego podziału, który dzisiaj Radnym przedstawili w porozumieniu z Powiatową
Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych.
Ta kwota nie jest wystarczająca. Nie wystarczy na żadne zadanie.
Na turnusy rehabilitacyjne wpłynęło 870 wniosków na kwotę 969 000zł. a my mamy
900 tys. zł. na wszystkie zadania włącznie z rehabilitacją zawodową.
Takimi dysponujemy środkami.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do projektu
uchwały?
Radny Pan Edward Łyba zwrócił się z prośbą, aby tego typu materiał przedstawiać
kolumnę z poprzedniego roku, bo tak nie ma możliwości porównywania. Jego zdaniem
jest dobrze odnieść się do podziału z ubiegłego roku, dlatego też na przyszłość prosi o
przedstawianie odniesienie do roku poprzedniego.
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. 15
Przystąpiono do realizacji pkt 10 porządku obrad, tj. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Kazimierz Drozd złożył interpelacje:
1. O wyrównanie drogi Suchleb-Boruszyn. Co roku są tam wyrwy i mieszkańcy się o to
zwracają.
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2. Szczególnie w miesiącach zimowych i wtedy, kiedy jest dosyć zimno, każdy musi się
rejestrować w PUP-ie, jako bezrobotny. Proponuje, aby z Urzędu Pracy ktoś
przyjeżdżał do gminy, miał tam dyżur i żeby się tam ten bezrobotny zarejestrował.
Drogi są różne. Nie wszyscy mają samochody i jest ciężko się dostać. Uważa, iż
lepiej, aby jeden pracownik w Urzędu przyjechał do gminy niż 10 czy 15 osób
przyjeżdżało do PUP-u.
Radny Marek Cieślak stwierdził, że nie chciał przeciągać dyskusji w pkt 2, ale powraca
do tematu, ponieważ nie dowiedział się, dlaczego Stowarzyszenie „Żaranin” nie został
uwzględniony w podziale dotacji na kulturę.
Pan Cieślak stwierdził, że się domyśla, dlaczego, bo ile można pytać. Sprawa polega
na pieniądzach, że tak atrakcyjne są te nowe prowadzone zajęcia, że nie można im się
oprzeć, ale jeśli nie ma merytorycznych zastrzeżeń do działalności „Żaranina” a takich
nie słyszał, bo się 2-krotnie pytał, to wnosi i prosi przyjąć te interpelacje o powtórzenie
konkursu i zwiększenie środków na ten cel, na kulturę, o odpowiednią kwotę, którą
uznacie za właściwą sięgając po nią z rezerwy oświatowej.
Radny Kazimierz Drozd dodał, że dla niego i wielu muzyka, śpiew, tańce, jest dużo
bardziej wartościowe dla młodzieży a niżeli spacer w górach czy przespanie się gdzieś
w schronisku, czy po Zielonym lesie łażenie i dyskutowanie. Ominął ten temat, bo nie
chciał dyskutować na temat podjętej decyzji, ale uważa, że wyszukiwanie tzw. „Janków
muzykantów” w terenie jest bardzo dobre, bo muzyka łagodzi obyczaje.
Coraz więcej jest wśród ludzi złego spojrzenia człowieka na człowieka a muzyka
wszystko to łagodzi i wolałby, aby więcej patrzeć na te sprawy moralne aniżeli na
chodzenie.
Przewodnicząca Rady Pani Helena Sagasz zaproponowała, ażeby Pan radny Cieślak
swoją interpelacje złożył na piśmie.
Radny Marek Cieślak stwierdził, ze z całym szacunkiem Statut nie wymaga składania
interpelacji na piśmie. Może złożyć na piśmie, ale myśli, że w tej sprawie tak czytelnej
nie ma sensu się rozpisywać. Obrady są nagrywane i jego pytanie może powtórzyć,
gdyby się zamazało, że wnosi o przesunięcie z rezerwy oświatowej budżetu powiatu
stosownej kwoty i ponowne ogłoszenie konkursu na dotacje na kulturę, w której może
uczestniczyć „Żaranin” i ewentualnie mógłby taką dotacje uzyskać.
Skarbnik Powiatu Eliza Siemianowska poinformowała, że w kwestii formalnej nie ma
możliwości dokonania podziału rezerwy oświatowej na dodanie w Dziale 921 – kultura,
ponieważ możemy rezerwę oświatową uruchomić tylko i wyłącznie na Dział 801 oraz
854, które są ściśle związane z oświatą.
Radny Tadeusz Płóciennik stwierdził, iż docenia wspaniałą pracę i działalność
„Żaranina”, nie mniej jednak jesteśmy na etapie pewnych zmian. Wchodzi reforma.
Szkołom przywracamy funkcje wychowawcze. Wracają koła zainteresowań do szkół i te
zajęcia powinny wrócić do szkół, natomiast formę współpracy ze szkołami trzeba po
prostu wypracować i nad tym powinniśmy usiąść i pomyśleć jak ta współpraca ma
wyglądać. Czy na zasadzie zlecenia tym Stowarzyszeniom czy inna forma współpracy.
Pan Płóciennik jeszcze raz powtórzył, że szkoły mają zająć się szukaniem talentów,
rozwijaniem zainteresowań i to ma wrócić do szkół.
Radny Marek Cieślak stwierdził, że jeśli jest to nie możliwe, aby wziąć środki z rezerwy
oświatowej to można wziąć z rezerwy ogólnej, która powinna jeszcze być i jej ruszenie
nie zakłóci porządku finansów powiecie.
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W odniesieniu do dyskusji stwierdził, ze owszem powinno się usiąść i porozmawiać, ale
może przed podjęciem takich drastycznych decyzji, jaka Zarząd podjął.
Pan Cieślak przytoczył liczby, tj., 427 dzieciaków prowadzonych przez dwudziestu kilku
instruktorów. Ci ludzie mają jakieś plany i porządek rzeczy prywatnej. Dostosowali się
jakiegoś rytmu a teraz, jeśli zaczniemy myśleć jak to zrobić, to trochę zejdzie i po prostu
trudno będzie te dzieci z powrotem połapać. Czy pójdą na ulicę, co będą robić.
W tej chwili są sekcje, jest wypełnienie czasu wolnego z najlepiej pojętym zwyczajem
wychowawczym. Dobrze jest, jeśli dzieci bawią się tak jak im umożliwiamy a nie jak
same chcą.
Przewodnicząca Rady Pani Sagasz stwierdziła, że jest to bardzo trudny temat. Jest to
konkurs. Jest pula środków na przeznaczona na poszczególne działania. Jest
ogłoszony konkurs i do tego konkursu przystępują różne organizacje pozarządowe, tak
to rozumie.
Jest powołana Komisja, która wybiera oferty, oferty najlepsze, które zapewniają
najlepszy dostęp do kultury.
Gdyby można byłoby to zrobić tak jak ustawodawca nakazuje, by tego nie robić, a
mianowicie usiąść przy jednym stole i podzielić te środki i ustalić tyle dla tej organizacji,
tyle dla tej, itd, byłoby sporo kłótni przy tym stole, bo wiadomo, że jeżeli chodzi po
pieniądze, to każdy ciągnie w swoja stronę, ale niestety takich konsultacji przed nie
można zrobić i tych pieniędzy podzielić.
Każdy samorząd, czy to jest samorząd gminny, czy samorząd powiatowy, czy samorząd
wojewódzki zobowiązany jest po podjęcie uchwały o współpracy z organizacjami
pożytku publicznego, po zarezerwowaniu środków w budżecie ogłosić konkurs.
Następnie powołuje się Komisję i w konkursie powinny wygrywać najlepsze oferty.
Radny Wiktor Kułdosz przypomniał, że wiele zamieszania było, kiedy zamykało się Dom
Kultury w Żarach a teraz odbiło się to czkawką. Teraz nie ma na taką sekcję, a to brakuje
na taką sekcję, a jak sobie przypomina na temat kultury były bardzo długie i burzliwe
dyskusje. Wówczas radny Kazimierz Drozd był przeciwny zamykaniu Domu Kultury z
tego, co sobie przypomina. Teraz wyszło tak, weszły konkursy i mamy jak mamy i jest
problem. Komu teraz dogodzić. Ten chce tak, ten chce w inny sposób, ale nie ma innej
możliwości.
Radny Józef Radzion zwrócił uwagę na utrzymanie pozimowe dróg powiatowych.
Bardzo są rozjechane są pobocza. Największy problem jest na wiejskich terenach.
Radny uważa, że jak tylko obeschną pobocza dobrze by było skierować tam wyrówniarki
i utwardzić je grysem.
Następna sprawa to przywrócenie rowów odprowadzających wody po okresie roztopów
wiosennych, zimowych.
Radny Tomasz Czajkowski poinformował, że na posiedzeniu Komisji rozmawialiśmy na
temat poboczy. Kierownik Referatu Dróg Powiatowych wie o tych problemach, ale czeka
na stabilizacje pogody.
Druga sprawa, którą poruszył radny Pan Czajkowski to sprawa kosztów przy inwestycji
modernizacji ul. Moniuszki w Żarach. Wnosi o przedstawienie kosztów, jakie ponosi
Powiat przy robotach dodatkowych przy tej inwestycji a które są w gestii miasta Żary.
Chodzi tutaj o dodatkowe zjazdy na drogę gminną, oświetlenie, bajpasy, burtówkę.
Radny Edward Łyba stwierdził, że dzisiaj na sesji było mówione, że na posiedzeniu
Komisji Zdrowia i Komisji Ogólnospołecznej RM Żary podjęto inicjatywę, że droga
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prowadząca na terenie „Szpitala na Wyspie” do Hospicjum powinna otrzymać nazwę
ks. Zygmunta Czepirskiego.
Radny zwrócił uwagę na sam dojazd do szpitala, który jest w bardzo złym stanie.
Starosta Janusz Dudojć w odniesieniu do uwagi radnego Pana Łyby poinformował, że
podjęto decyzję o powierzchniowym utrwaleniu drogi prowadzącej do szpitala, ale z
uwagi na prowadzoną rozbudowę szpitala nie jest to na razie możliwe. Będziemy starać
się docelowo zlikwidować dziury, a po zakończonej rozbudowie zrobimy
powierzchniówkę.
Radny Wiktor Kułdosz zwrócił uwagę, że na drodze w Strzeszowicach utworzyła się
duża dziura.
Radny Edward Bojko poprosił o spowodowanie, aby na drodze Datyń - Koło dokończyć
wycinkę. Gałęzie, które zostały już wycięte z tej drogi walają się po polach gospodarzy
a niebawem ruszy wegetacja i będzie problem. Zaczęliśmy coś robić a nie zostało
zakończono, tak jakby nie było gospodarza.
Starosta Janusz Dudojć poinformował radnych, że przyjmuje wszystkie interpelacje dot.
dróg powiatowych. Ma być wypracowany kalendarz, co i kiedy w danej gminie zostanie
zrobione.
Radny Tomasz Czajkowski poinformował, że taki kalendarz został przedstawiony na
posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej.
Radny Edward Skobelski zwrócił uwagę na stan drogi koło kościoła w Złotniku.
Radny Marek Cieślak stwierdził, iż chciałby uzyskać odpowiedź na temat jego
interpelacji, czy też dostanie ją na piśmie. Złożył wniosek a Państwo nie macie
merytorycznych zastrzeżeń do działalności „Żaranina”, ani finansowych. Jeśli
rozszerzamy zakres działalności na polu kultury, to po prostu trzeba zwiększyć środki a
nie jednym dawać a drugim nie.
Radny uważa, że działalność „Żaranina” jest ze wszech miar potrzebna powiatowi, bo
obejmuje nie tylko miasto Żary.
Jest rezerwa ogólna i z tej rezerwy proponuje przeznaczyć odpowiednią kwotę na nowy
konkurs. Jest to możliwe i zgodne jego zdaniem z logiką i zgodne z prawem. Jeśli tego
nie można, to proszę powiedzieć, dlaczego?
Starosta Janusz Dudojć odniósł się do propozycji radnego Pana Cieślaka. Skoro miałby
być ogłoszony konkurs otwarty, to może znowu wygrać ktoś inny, inne Stowarzyszenie
a nie „Żaranin”, czy mamy z góry ustalić zwycięzcę?

Radny Pan Cieślak poprosił, aby nie żartować. Wie jak to się odbywa i wie jak można
ogłosić konkurs, aby te zadania, które tracimy realizować. Jeżeli ta część działalności
„Żaranina”, która nas cieszy i jest wysoko oceniana i przez społeczność i nas samych,
zasługuje na wsparcie. Jesteśmy w stanie to tak zrobić, żeby „Żaranin” to wsparcie
dostał. Jeśli z jakiś innych względów nie chcemy „Żaranina”, bo kiedyś nie dopuścił Pani
Wicestarosty do kontroli a teraz „Żaranin” trzyma z Panią Burmistrz a nie z nami, to
powiedzmy to, że niech się nawet nie starają, a nie jest to kwestia pieniędzy, bo Powiat
do biednych się nie zalicza.
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Wicestarosta Małgorzata Issel zwróciła uwagę radnemu Cieślakowi, aby nie sięgać po
takie argumenty, że ktoś z kimś trzyma lub jest przeciwko komuś. Naoglądaliście się
Państwo jak to gdzieś wygląda w Warszawie i mówi się teraz: „ten z tym trzyma, ten z
tym trzyma a ktoś jest przeciwko komuś”.
Po raz kolejny przypominała, że jest to konkurs. Mamy zadania, które staramy się jak
najlepiej wykonywać i robimy to. Chcemy, żeby była objęta młodzież szkół
ponadgimnazjalnych.
Pan Cieślak mówił przed chwila, że, jeżeli nie będziemy sięgali po nowoczesne metody
to będziemy cofali się w rozwoju. Zdaniem Wicestarosty właśnie tego powinniśmy się
trzymać.
Pani Wicesatrosta podkreśliła, że jest osobą, która słucha muzyki i uważa, że te
muzyczne wszelkiego typu działania są bardzo cenne, ale przecież „Żaranin” może się
również, jako Stowarzyszenie o pieniądze na ten cel zwracać do innych samorządów.
Pani Wicestarosta stwierdziła, że przypomina jest to takie krytykowanie: „filmu się nie
widziało, spektaklu się nie widziało i mówi się „zły”, bo „zły”.
Pani Issel stwierdziła, że radny Pan Cieślak nie zna oferty, która wygrała a jest ona
naprawdę cenna i musiałby Pan widzieć osoby, które organizowały te zajęcia przyszły
wczoraj z oczami pełnymi łez, bo robią jak najwięcej dla młodych ludzi. Są sprawdzeni
a w tej chwili mówi się im, że oni chcą na kulturze uzyskać jakieś duże pieniądze. Jest
to porażające, bo to Stowarzyszenie pochyla się szczególnie nad dziećmi
potrzebującymi a takich dzieci w naszych szkołach ponadgimnazjalnych jest bardzo
dużo i to dla nich są te zajęcia.
Wczoraj po rozmowach tego Stowarzyszenia z przedstawicielami gmin poinformowano
gminy, jakie będą zajęcia i z jakimi zajęciami chcą wejść do gmin. Chcą, żeby modele,
które gdzieś tam będą budowane pokazywać dzieciom i żeby z tych modeli mogły te
dzieci najbardziej potrzebujący korzystać.
Powstanie również takie wirtualne muzeum, o czym mówiono od dawna, bo mamy dużo
młodych ludzi, którzy są fascynatami historii Żar i gdzie nie ma żadnej polityki. Będzie
stworzona digitalizacja naszych zasobów muzealnych i różnych zdjęć.
Organizatorzy, instruktorzy powiedzieli wyraźnie, że oni za te zajęcia będą brali niewiele
pieniędzy, bo chcą żeby ten „ogarek oświaty” dotarł do najbiedniejszych.
Pani Wicestarosta stwierdziła, że to radnego Pana Cieślaka nie satysfakcjonuje, ale te
Pana Cieślaka zarzuty są wysoce pozamerytoryczne. Przykro, że do takich sięga Pan
Cieślak metod.
Skarbnik Powiatu Pani Eliza Siemianowska poinformowała, że chce się odnieść do
sytuacji finansowej powiatu i musi tutaj rozczarować byłego Starostę, bo sytuacja
finansowa Powiatu nie jest taka różowa, mimo, że będziemy wprowadzać wolne środki.
Żadne wolne środki nie mogą być przeznaczone na jakieś nowe inicjatywy, tym bardziej
na wydatki bieżące, bo wszystkie będą musiały być wprowadzone na pomniejszenie
dochodów unijnych. Są zmiany w rozliczeniach. Teraz dotacje środków unijnych będą
(wcześniej była mowa po zaliczkowaniu), przychodziły po zakończeniu projektu.
Jeżeli chodzi o rezerwę ogólną, to mamy jeszcze rezerwę 95 tys. zł. bo w ostatnich
dniach stycznia musiano zwrócić niesłusznie pobraną rezerwę oświatową, o czym Radni
doskonale wiedzą. Było to prawie 400 tys. zł.
Nie mamy nawet dzisiaj uchwały o zmianach budżetowych a już dzisiaj wiemy, że na
następnej sesji musimy obniżyć wydatki na oświatę o 531 tys. zł., bo to wiąże się z
niższą subwencją, ostatecznym rozliczeniem. Dla Powiatu jest to wielkie zaskoczenie,
zwłaszcza, że z przeliczenia uczniów nie wynika taka zmiana, po prostu zmieniono
algorytm, czyli miejsce po przecinku i to spowodowało znacznie mniejszą subwencję.
Ruszanie rezerwy ogólnej jest niebezpieczne w sytuacji takiej, kiedy tak naprawdę
wydatki są mniejsze na oświatę i musimy mieć rezerwę na nieprzewidziane sytuacje.
18

Ad. 16
Przystąpiono do realizacji pkt 11 porządku obrad, tj. Wolne wnioski, sprawy różne.
Menager Stowarzyszenia „Żaranin” Pan Łukasz Matyjasek stwierdził, że w związku z
zaistniałą sytuacją wspólnie z Zarządem Stowarzyszenia bardzo dziękują za ten okres
współpracy.
Jednakże stwierdził, że dziwi go jednak to, że pieniądze z dziedziny kultury wydaje się
teraz na turystykę. Jest to dla nich dziwna sytuacja, ale zgadzają się z nią.
Stwierdził, że w związku z ta sytuacja nie mogli spokojnie dokończyć zajęć. Dzieci
wychodziły od nich z płaczem, rodzice przychodzili z pretensjami i nie można tego w
żaden sposób wytłumaczyć, że to jest konkurs.
Pan Matyjasek stwierdził, że w piątek zadzwoniono do niego z Zespołu Szkół
Budowlanych w Żarach z informacją, ze Zarząd Powiatu kategorycznie zabronił
wpuszczanie dzieci na teren szkoły. Rodzice i dzieci pocałowali klamkę. Tak się nie robi
stwierdził Pan Łukasz Matyjasek.
Pan Łukasz Matyjasek stwierdził, iż zdziwiło to Stowarzyszenie, że z dziedziny kultury
przekazuje się dotacje na turystykę.
Starosta Janusz Dudojc odniósł się do wypowiedzi Pana Łukasza Matyjaska. Dzisiaj
temat ten szeroko i dokładnie omówiony i poprosił o zrozumienie, czym zajmuje się
Powiat.
Wice Prezes Stowarzyszenia „Żaranin” Pan Jan Matyjasek stwierdził, że kultury
masowej nie da się zlikwidować. Kiedyś była kultura zróżnicowana. Była kultura
kapitalistyczna i socjalistyczna.
Stwierdził, ze jest dumny ze swojego syna Łukasza Matyjaska, społecznika, który
stworzył Stowarzyszenie „Żaranin”. Miał pełne prawo doboru pracowników, których
darzył zaufaniem i na których mógł liczyć na ich poparcie.
Pan Starosta zarzuca, że podejmowaliśmy za 100 zł. pomieszczenie dla Lubuskiego
Związku Piłki Nożnej. Na dzień dzisiejszy 100 zł w porównaniu, jaką kwotę
zaoszczędziło Stowarzyszenie przez okres 5 lat w kwocie 2 mln zł. to jest śmieszną
kwota a utrzymanie jednego pomieszczenia, gdzie Lubuski Związek Piłki Nożnej jest
taką instytucją ogólnie dostępną, które prowadzi rozgrywki piłki nożnej, to za 100 zł., to
nawet szkoda sobie głowę zawracać.
Stwierdził, że swoją decyzją Powiat zlikwidował Stowarzyszenie z dnia na dzień.
Jeżeli robi się cos takiego, to się po prostu wygasza z końcem roku i przedstawia się
budżet na przyszły rok i się mówi, czy Pan zostanie czy też nie. Taki konkurs robi się na
koniec roku i wówczas Stowarzyszenie wie, co może sobie zaplanować. Jeżeli w
połowie miesiąca zamyka się Stowarzyszenie, to znaczy, że ono zostaje bez środków
a mówi się żeby to ciągnąć.
Tak samo wyglądało w poprzednich latach. Też mówiono, żeby to dalej prowadzić, bo
będą środki na utrzymanie instruktorów.
Pan Jan Matyjasek stwierdził, że Pan Starosta myli pojęcia kultury masowej z wyjściem
do McDonald’sa, bo to Pan Starosta promuje. McDonald’s to jest na dzień dzisiejszy
Fast Food-em.
Światowa organizacja proponuje odżywianie BIO, czyli ekologiczne a odżywianie Fast
Food-ami, to jest pomyłka na dzień dzisiejszy a mówienie, że Fast Food-y to będzie
zdrowe odżywianie dla społeczeństwa. Co robią z ludzi Burgery, coca cola.
Pan Matyjasek zwrócił się z pytaniem do Starosty, czy kiedykolwiek kupił kartki
świąteczne od „Żaranina”, które zostały wykonane w sekcji plastycznej, ręcznie przez
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dzieci. On je kupiuł i wysłał do swoich dostawców, bo jest przedsiębiorcą, i wrażenie
było piorunujące.
Osiągnięcia sekcji tanecznej, które zdobywają laury w kraju i za granicą promuje nasze
miasto i całą okolicę, a niestety odcina się z dnia na dzień. Tak się nie robi i jest to
nieuczciwa gra. Dla szacunku, dla Pana Łukasza czy dla Stowarzyszenia powinno
zamknąć się z końcem roku, przybić sobie „piątkę” i powiedzieć: Panie Łukaszu
kończymy współpracę, bo mamy inną koncepcje i wizje prowadzenia tego typu
działalności.
Pan Starosta uważa, ze kwota 100 tys. zł. to jest duża.
Na 2 sekcje modelarstwa i renowacje starych aut, Powiat wydaje 50 tys. zł., czyli na
jedna sekcje w przeliczeniu wychodzi 25 tys. zł. a na sekcje dla „Żaranina” jakby
policzyć: 22 sekcje, policzyć przez 25 tys. zł. to wychodzi prawie 600 tys. zł. a kwota
100 tys. zł. to jest naprawdę śmieszna kwota na utrzymanie instruktorów plus media.
Pan Matyjasek nadmienił, że kultura modelarstwo i renowacja starych samochodów to
nie jest kultura masowa dla dzieci, bo tymi się zajmą dorośli ludzie, którzy muszą mieć
jakieś rozeznanie i jakieś środki.
Następna sprawa to sprawa schroniska w Budowlance.
Żeby zrobić schronisko, to musi być hotel, internet, telewizja, łazienka i musi być to
ekstra zrobione, musi być spełnione ppoż. dzisiaj to jest w standardzie.
Po wyliczeniu współpracy przez okres 5 lat Stowarzyszenie zaoszczędziło 2 mln zł. Ktoś
może powiedzieć, co to jest 2 mln. zł. w porównaniu do 100 zł.
Na koniec swojego wystąpienia Pan Matyjasek poinformował, że Zarząd zniszczył
kulturę w jeden dzień. Jak tak można zrobić?
Zdaniem pana Matyjaska trzeba było zaprosić kogoś z zarządu Stowarzyszenia i
ewentualnie podziękować za współprace, bo mamy taką czy inna wizje rozwoju
Stowarzyszenia a nie zasadzie takiej, że jutro zamykamy, czy wywieszamy kartkę na
drzwiach. Ta forma rozstania się nie jest na miejscu. Przez ten okres 5 lat bardzo dobrze
współpracowało się z Panem Cieślakiem, z Panem Starostą, bo to Stowarzyszenie
zostało założone i prężnie ono działało. Na dzień dzisiejszy zostało zlikwidowane z dnia
na dzień.
Stowarzyszenie musi działać dalej. Pójdziemy dalej w swoim kierunku i będziemy dalej
się rozwijać.
Starosta Janusz Dudojć stwierdził, że rozumie, że jest przykro, że coś funkcjonowało i
to dobrze i nikt nie ma pretensji, że źle.
Podziękował za współpracę, ale stwierdził też, ze niektóre sytuacje nie są takie proste
jakby się komuś wydawało. Ustawy i prawo trzeba przestrzegać.
Pan Matyjasek wspomniał, że wytyka mu się 100 zł., ale dzisiaj omawiana była sytuacja
subwencji na dzieci niepełnosprawne dla dzieci w roku 2012 i dzisiaj musimy oddawać.
Nic nie możemy zrobić, bo złamano prawo. 350 tys. czy 400 tys., które oddaliśmy, to
tylko tyle tysięcy, bo np. powiat żagański musiał oddać 3,5 mln zł.
Czy mamy brnąć w jakieś łamanie ustawy czy przeciw prawu a później po 2 czy 3 latach
oddawać.
Przy systemie, którym Państwo wzięli udział, gdybyśmy jeszcze dzisiaj nie uchwalili
budżetu to nie moglibyśmy ogłosić konkursu. To nie jest takie proste. Stowarzyszenia
tak pracują w Polsce. Co roku trzeba przystępować do konkursu i konkurs wyłania
wykonawcę.
Wspominano o Stowarzyszeniu w budowlance. Jest to Stowarzyszenie, które ma
zorganizować i prowadzić schronisko pod potrzeby przeprowadzanych kursów
kwalifikacyjnych prowadzonych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
Po to zabiegano o środki na szkolnictwo zawodowe, po to chcemy kształcić uczniów,
aby nauczyli się zawodu a gdzie oni mają przyjeżdżać na te kursy, które organizujemy,
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na które mamy 20 mln zł. Gdzie oni mają nocować. Dlatego też w Schronisku
młodzieżowym będą spali za drobne pieniądze i dlatego chcemy poprzez
Stowarzyszenie z taką ofertą wyjść.
Starosta poprosił, aby zrozumieć, że się świat troszeczkę zmienia i to jest zasada.
Radny Marek Cieślak stwierdził, że nasuwa mu się taka refleksja. Rzeczywiście trzeba
było to zaprzestać w sposób kulturalny. Zarzut, że „Żaranin” pracował z dziećmi szkół
podstawowych ni jak się ma do tej kwestii. Te dzieci kiedyś będą dziećmi szkół
ponadpodstawowych.
Czy nie można było wcześniej „Żaranina” uprzedzić, że będzie zaprzestana współpraca.
Pan Marek Iwlew, Wójt Trzebiela odniósł się do pożaru w Brożku. Stwierdził, że
poważny problem mają wójtowie ościennych gmin, których ochotnicy pomagają w
gaszeni i monitorowaniu pożaru. Tylko przez te 10 dni wykorzystali całoroczny budżet
na ekwiwalent dla ochotników za udział w akcjach i paliwo i jeśli zdarzy się nam jeszcze
jedna taka akcja, nie będziemy mieli środków finansowych. Jeden wyjazd
sześcioosobowego zastępu na 12- godzinną akcję, to dla gminy koszt 1, 2 tys. zł 1,5 tys.zł. Dotychczasowa akcja kosztowała Trzebiel 12 tys. zł. Dla porównania na
całoroczną działalność OSP, gmina ma 230 tys. zł
Wójt Gmin Trzebiel zwrócił się do Rady Powiatu do Starosty o uruchomienie na ten cel
pieniędzy od Wojewody.
Starosta Janusz Dudojć poinformował, że taką drogą chciał iść. Podczas spotkania w
Starostwie przedstawicieli Straży, Wójtów gmin i Burmistrzów nikt takiego wniosku nie
złożył.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu zamknęła
posiedzenie XXVI sesji Rady Powiatu Żarskiego o godz. 1320.
Protokół z odtworzonego
nagrania oraz notatek z przebiegu

obrad sesji sporządziła:
Barbara Suprynowicz
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