PROTOKÓŁ NR XXVII/2017
z sesji Rady Powiatu Żarskiego odbytej w Żarach
w dniu 30 marca 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 Femlak, Tomasz Czajkowski, Edward
Łyba), 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 XXVI sesji Rady Powiatu Żarskiego.
2. Sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu
Powiatu w okresie między sesjami.
3. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy
Komisji w okresie między sesjami.
4. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa
sanitarnego w powiecie żarskim za rok 2016 – wystąpienie Powiatowego Inspektora
Sanitarnego Pana Piotra Bogusławskiego.
5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach za
2016 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz efektów pracy
Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2016 rok – wystąpienie Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach Pani Justyny Przedaszek.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych
i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo
oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od
dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Żarskiego do wszczęcia uproszczonego postępowania skargowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na
2017r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Żarskiego na lata 2017-2025.
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 XXVI sesji Rady
Powiatu Żarskiego.
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Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
protokołu?
Brak uwag.
Przystąpiono do głosowania.
W posiedzeniu sesji udział brało 18 radnych.
W głosowaniu brało udział 18 radnych:
„za przyjęciem” - 18 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 0 głosów
Protokół z XXVI 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 Pan Kazimierz Drozd zwrócił się z pytaniami dot:
1. Utylizacji odpadów w Brożku, – co się z tym dzieje?
2. 17 marzec- podpisanie umowy w LUW w Gorzowie dot. „Programu rozwoju

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – czego
dotyczyło?
Starosta Janusz Dudojć w odniesieniu do zapytania dot. utylizacji odpadów w Brożku
stwierdził, ze temat jest rozwojowy i ma nadzieje, że w tym tygodniu zakończy się
zasypywanie tego pożarzyska.
To tzw. „kukułcze jajo”, to przede wszystkim problem Wójta Gminy Brody.
Problem stanowi też zarzadzanie kryzysowe i w powiecie i w gminie. Wójt Gminy Brody
tak jak każdy lider samorządowy ma obowiązek zabezpieczenia w swoim budżecie
0,5% dochodów na zarzadzanie kryzysowe i w przypadku takiej sytuacji powinien mieć
zabezpieczone środki na to zadanie.
Powiat oczekiwał od Wójta Gminy Brody sygnału, że nie jest w stanie sobie samo
poradzić. Oczekiwaliśmy projektu działania i kwoty środków finansowych. Mimo
organizowanych przez Powiat spotkań i ze Strażą Pożarna i Wojewódzkim Inspektorem
Ochrony Środowiska, Policją, Wójt gminy nie przedstawił nam takiego planu.
Brak działań ze strony Wójta i obarczanie Powiatu brakiem działań w tym kryzysie,
zdecydował, że wkraczamy, jako Powiat z zarzadzaniem kryzysowym. Podjęliśmy
działania i rozmowy ze stroną niemiecką, ponieważ pożar tego składowiska był przy
granicy z Niemcami. Strona niemiecka zapewniła nas, ze jest w stanie nam pomóc przy
zasypywaniu pożarzyska, jednak zadziałały wyższe władze w Polsce i niestety nie
mogliśmy przyjąć pomocy strony niemieckiej.
Dlatego też uruchomiliśmy zarzadzanie kryzysowe, znaleźliśmy firmę, która podjęła się
zadania zasypywania pożarzyska. Wszystko szło dobrze do czasu, gdy na terenie tym
znaleziony został niewybuch. Znowu trzeba było przerwać prace i podjąć działania
związane z usunięciem niewypału przez służby wojskowe. Wszystko udało się nam
zorganizować. Niewypał został wywieziony i ruszyły dalsze prace zasypywania
pogorzeliska.
Starosta stwierdził, iż ma nadzieję, że w tym tygodniu zakończy się akcja zasypywania.
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Pozostanie jednak problem tego wywozu, ale jest to już problem właściciela
składowiska, który najprawdopodobniej do końca roku musi czekać na zutylizowanie
tego pogorzeliska.
Wszystko, co zrobił Powiat było wykonane zgodnie z prawem.
Każda Gmina ustalając swój plan zagospodarowania przestrzennego musi ująć w nim
wszystko to, co ma być na jego terenie.
Starosta oznajmił, ze szykujemy obszerne sprawozdanie z tego, co tam było, co my tam
zrobiliśmy i jakie koszty poniósł Powiat.
Jeżeli Pan Drozd chciałby wiedzieć więcej szczegółów, to jest do jego dyspozycji.
W odniesieniu do zapytania odnośnie spotkania u Wojewody Lubuskiego, to było to
uroczyste podpisanie umowy dot. dofinansowania przebudowy ul. Moniuszki w Żarach.
Przewodnicząca Rady pani Helena Sagasz odniosła się do zapytań odnośnie sytuacji
w Brożku.
W informacji z prac Zarządu Powiatu była informacja dot. szczegółowych działań.
Radny Pan Drozd oznajmił, że czytał te procedurę, ale Radni Gminy Brody mogli
zablokować te inwestycje, ale następne instytucje pozwoliły na taką decyzję.
Starosta Janusz Dudojć stwierdził, że to właśnie „maluczcy” mają największy głos i to
oni mogli wstrzymać.
Taką decyzję wydaje się w jeden miesiąc, a Powiat tę decyzje wydawał przez 4
miesiące. Ostatecznie dostaliśmy, jako Powiat nakaz wydania decyzji.
Kto jest winny? Sąd, WIOŚ, Starosta czy Gmina, która sobie ujęła taki zakład w swoim
obszarze. Gdyby Powiat chciał kopalnię, to Gmina nie chce takiej kopalni. Czyli my nie
możemy coś nakazać, ale staraliśmy się nie dopuścić to takiego zakładu, ale niestety
wyższe instancje nam nakazały ją wydać.
Radny Pan Marek Cieślak stwierdził, że chciałby wziąć w obronę Gminę. Takie
niepopularne decyzje, jakie podejmowały niejednokrotnie gminy związane były z
brakiem pieniędzy w tych gminach. Gminy chciały pozyskać środki finansowe na swój
rozwój i dlatego też ustaliły sobie taki plan zagospodarowania. Nikt nie zakładał, że to
się może spalić, że będzie z tego katastrofa. Naszym obowiązkiem wobec
mieszkańców, wobec społeczeństwa jest działanie w dobrej wierze a nie w złej. Zatem
nie przewidujemy nigdy złego obrotu sprawy, tylko obrót dobry, natomiast trzeba się
liczyć z ryzykiem i takie ryzyka powinniśmy wziąć pod uwagę przy lokalizacji, przy
urządzaniu, przy budowaniu przedsiębiorstwa jakiegokolwiek.
Nie było naszym zadaniem działanie prewencyjne wykraczające poza ramy prawa. My
nie możemy nie wydać decyzji w sytuacji takiej, kiedy prawo nam nakazuje nam taką
decyzje wydać, bo jest to wykroczenie. Jest to złamanie prawa. Jako administracja
publiczna nie możemy się tak zachowywać.
Pan Cieślak stwierdził, że stara się zrozumieć całą skomplikowana sytuację, ale nie
przerzucajmy tego wszystkiego na gminę, na radnych, na mieszkańców, którzy chcieli
zarobić parę groszy. Zaryzykowali i nie zarobili nic a straciliśmy wszyscy.
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 dniu
28 marca br.
Komisja wysłuchała sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum pomocy
Rodzinie. Następnie rozpatrywano pismo Urzędu Miasta w sprawie przejęcia działek
będących własnością Powiatu. Komisja wnioskuje o nie oddawanie działek.
Przewodniczący Edukacji i Unii Europejskiej Pan Tadeusz Płóciennik poinformował, że
Komisja wspólnie z Komisją Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich odbyła jedno
posiedzenie w dniu 27 marca br. Zajmowano się ważnym tematem związanym
z przemocą w cyberprzestrzeni, tzw. „niebieskim wielorybem”. Bardzo ciekawie temat
przedstawiła dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu
Żarskiego Pani Lucyna Hoffmann-Czyżyk. Przedstawiła też sposoby przeciwdziałania
i sposób współpracy ze szkołami, z pedagogami szkolnymi i nauczycielami i rodzicami..
Dodatkowo Pani Dyrektor przedstawiła informację związaną z dopalaczami.
Komisja zajęła się także analizą projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół
ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego
ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i
specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., którą
dokładnie przedstawił Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Pan Bartłomiej Kubiak.
Ponadto Pan Naczelnik zapoznał Komisję z planowanym naborem na rok szkolny
2017/2018.
Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej Pan Wiktor
Kułdosz poinformował, że Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 24 marca 2017 r.
W posiedzeniu uczestniczył dyrektor Izby Rolniczej, który przedstawił temat rolnictwa
w województwie i powiecie.
Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Pan Edward Bojko poinformował, że
w okresie międzysesyjnym Komisja obradowała w dniu 28 marca br. Zajęto się
opiniowaniem projektów uchwał na dzisiejszą sesję. Najwięcej problemów stanowiła
sprawa dodatkowych środków na przebudowę ul. Moniuszki w Żarach.
Po wyjaśnieniach Pana Starosty i Pani Skarbnik pozytywnie zaopiniowała tę zmianę.
Wiceprzewodniczący Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich Pan Artur
Rygiel poinformował, że Komisja w okresie międzysesyjnym spotkała się jeden raz
27 marca br wspólnie z Komisją Edukacji i unii Europejskiej, zajmując się tematyką,
którą przedstawił Przewodniczący komisji Pan Tadeusz Płóciennik.
Ad. 4
Przystąpiono do realizacji pkt 4 porządku obrad tj. Informacja Powiatowego Inspektora
Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie żarskim za rok 2016.
Informację złożył Powiatowy Inspektor Sanitarny Pan Piotr Bogusławski w formie
prezentacji – zał. nr 3.
Radny Pan Kazimierz Drozd stwierdził, że ileś lat temu, kiedy uruchamiali Kronopol, była
jedna studnia głębinowa. Wówczas było dużo zaleceń dot. tej inwestycji, aby nie
zaśmiecić tej wody. Teraz słyszy, że Kronopol chce wiercić 2 studnie na terenie
Kronopolu. Jeżeli na terenie Kronopolu, to czy Inspekcja Sanitarna wyraża na to zgodę.
Czy te 2 studnie będą wiercone na terenie Kronopolu?
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Powiatowy Inspektor Sanitarny Pan Bogusławski stwierdził, że to nie do niego pytanie,
tylko do inwestora.
Radny Pan Zbigniew Wydrych zwrócił się z pytaniem dot. przywożonych rzeczy z
niemieckich śmietników i sprzedawanych na targowiskach miejskich. Czy są kontrole
na tych targowiskach?
Ponadto bardzo często sprzedawane są też różnego rodzaju produkty spożywcze z
nieznanego źródła i sprzedawanie ich przy drogach, na parkingach, itp. czy są jakieś
warunki, czy można temu zaradzić, żeby spowodować unormowanie takich
przypadków?
Pan Bogusławski stwierdził, że targowiska, to bardzo duży problem, ponieważ
przyjeżdżają różni handlowcy z różnych terenów, bez rejestracji działalności
gospodarczej i jego stacji trudno w takim przypadku systematycznie reagować. Stan
zatrudnienia w Stacji jest taki, jaki jest i nie pozwala na bieżące kontrole, tylko
wyrywkowe.
Natomiast przy sprzedaży sprowadzanych rzeczy i żywności z niewiadomych źródeł
poza targowiskami, to już nie ma możliwości.
Na targowiskach przeprowadzamy okresowe kontrole. Istnieją zagrożenia, ale już nie
na dużą skalę.
Ad. 5
Przystąpiono do realizacji pkt 5 porządku obrad tj. Sprawozdanie z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach za 2016 rok wraz z wykazem
potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz efektów pracy Zespołu ds. Rodzinnej
Pieczy Zastępczej za 2016 rok.
Sprawozdanie złożyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Justyna
Przedaszek – zał. nr 4.
Radny Pan Kazimierz Drozd stwierdził, że instytucja, która została powołana w powiecie
działa prawidłowo.
Zapisane jest w ustawie, że wspiera się rodziny, ale dzieci zabiera się od rodziców za
byle, co, a w rodzinie zastępczej nie ma już takiej miłości rodzicielskiej.
Dlaczego też utrzymanie dziecka w Powiatowym Domu Dziecka w Lubsku wynosi
3.600,-zł. a w Powiatowym Domu Dziecka w Żarach wynosi 3.100,-zł.
Dyrektor PCPR Pani Przedaszek stwierdziła, że nikt jej nie może zarzucić, że nie
pracuję z rodzina biologiczną. Też chciałaby, aby te dzieci mieszkały z rodzina
biologiczną, ale jeżeli już nie mogą być w takiej rodzinie biologicznej, to musimy im
stworzyć odpowiednie warunki w rodzinie zastępczej lub w Domu Dziecka, aby się ono
dobrze czuło, aby miało godne warunki bytowe i w miarę sporo czułości.
Jeżeli chodzi o różnicę w kosztach utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Lubsku
i w Żarach, to wyższy koszt utrzymania dziecka w Lubsku powstał dlatego, że w 2015
roku w PDD mieliśmy wolne miejsca, dokładnie 5 miejsc i to spowodowało większe
koszty.
Pani Przedaszek stwierdziła, ze nie tylko w Domach Dziecka są różnice w kosztach
utrzymania. Również w Domach Pomocy Społecznej są też różnice w kosztach.
Większy jest koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy w Miłowicach, ponieważ
tam jest mała rotacja. Pensjonariuszki przebywają od wielu, wielu lat i niektóre wg
starych przepisów.
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Radny Marek Cieślak stwierdził, że najważniejsze dla Powiatu jest to, aby dziecko
wracało do rodziny biologicznej. Są jednak takie sytuacje, które w administracyjnym
trybie nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć. Są rodziny patologiczne i nie wszystkim udaje
się wyjść z nałogu.
Pan Cieślak stwierdził, że przychyla się do bardzo dobrej oceny działalności Dyrektor
i wszystkich pracowników PCPR.
Ad. 6
Przystąpiono do realizacji pkt 6 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju
szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół
ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia
31 sierpnia 2019 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 18 radnych.
W głosowaniu brało udział 18 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 17 głosów,
„przeciw” – 1 głos,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta większością głosów. – zał. nr 5.
Ad. 7
Przystąpiono do realizacji pkt 7 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Żarskiego do wszczęcia
uproszczonego postępowania skargowego.
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 18 radnych.
W głosowaniu brało udział 18 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 18 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
uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2017r.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do projektu
uchwały?
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Brak
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 18 radnych.
W głosowaniu brało udział 18 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 18 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 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 18 radnych.
W głosowaniu brało udział 18 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 18 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. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Pan Marek Cieślak złożył zapytania dot. inwestycji przy ul. Moniuszki w Żarach.
Stwierdził, że niedoszacowany został koszt tej inwestycji, dlatego też chciałby usłyszeć
odpowiedzi na kilka pytań, a mianowicie:
1. Dlaczego, jeśli oferta zgłaszających się do wykonania tego zadania była o 25 %
niższa od następnej oferty, to, jakie były przesłanki tal zaniżonej oferty?
2. Czy przetarg na wykonawstwo ogłoszono wtedy, kiedy była już pełna dokumentacja,
bo z tego, co wie, to w zeszłym tygodniu inwestycja ta była uzgadniana dopiero na
ZUD-ie?
3. Czy zostały wyciągnięte sankcje wobec projektanta?
Starosta stwierdził, że na pewno kwota i cena za wykonanie dokumentacji była przyjęta
zgodnie z prawem. Nie można było jej odrzucić i Naczelnik Wydziału Inwestycji
udostępni dokumentacje Panu Cieślakowi.
Trafił Powiat na nierzetelnego wykonawcę, ale takie jest prawo, że wybiera się najniższą
kwotę jak nie ma żadnych przeciwskazań innych musimy to przyjąć.
Już po pewnym czasie widać było, że jest to nierzetelne i nieterminowe wykonywanie
pewnych zadań związanych z realizacją zadań.
Powiat pożegnał się z wykonawcą, nie mniej jednak, to, że mamy dofinansowanie od
Wojewody do inwestycji, której kosztorys nie był jednak prawidłowy.
Wiedzieliśmy, ze będziemy mieli kłopoty i o tym mówił i na Komisjach i na sesji.
Po doświadczeniach z Al. Wojska Polskiego mieliśmy takie domysły, że mogą być
problemy związane z tą inwestycją.
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Kosztorys nie obejmował kolizji podziemnych ale o tym dowiedzieliśmy się później,
jednakże złożone już były dokumenty z niedoszacowanym kosztorysem do Wojewody i
uzyskaliśmy dofinansowanie adekwatne do przedstawionego kosztorysu.
Okazało się, że obawy były słuszne. Kosztorys nie obejmował wszystkiego stad
niedoszacowanie inwestycji.
Ta inwestycja jest poniekąd kontynuacja pracy na ul. Moniuszki, wielkiej inwestycji,
największej w tej kadencji związanej z bezpieczeństwem mieszkańców Żar i powiatu.
Poprzednio wykonaliśmy wiadukt, który też był planowany na 800 tys. zł. (taki kosztorys)
a kosztował nas 1,6 mln zł. o tym też mówiliśmy na sesji.
Teraz jest to następna sprawa a podobna sytuacja była na Al. Wojska Polskiego, która
to droga nie koniecznie musiała być remontowana a która zastaliśmy. Nie mieliśmy
wtedy gotowego projektu, nie było uzgodnień, które musiano wykonać po projekcie.
Musieliśmy uzgodnić wycinkę drzew oraz załatwić sprawy związane z ptakami, które
zamieszkiwały te drzewa i jeszcze musieliśmy uzgodnić 60 studzienek kanalizacji w
pasie drogi. Mieliśmy też tam takie 2 mln zł. dofinansowania z miasta Żary, które były
wirtualnymi 2 milionami, bo te 2 miliony musieliśmy dać na ul. Żagańską, czyli mieliśmy
dofinansowania 0.
Dokumenty mieliśmy niekompletne i to nas mocno nauczyło, ale niestety na rynku
znajdują się tacy wykonawcy jak się znajdują. Dzisiaj ten Pan referencji od nas już nie
ma a ta inwestycja tak jak wiele innych po przetargu szukać pieniędzy, dofinansowywać.
Starosta stwierdził, że może jest to przykre dla niektórych, którzy myślą o innych
inwestycjach.
Mamy pieniądze zaoszczędzone, nie bierzemy żadnych kredytów, bo mamy wolne
środki i uważa, że jest to najbardziej ruchliwa droga powiatowa i należy ją zrobić.
Starosta stwierdził, że zdarza się taka sytuacja a były takie projekty czy kosztorysy na
salę gimnastyczną dla zapasów na 2 mln zł. a potem wyszło na 8,2 mln zł.
Takie różne sytuacje się zdarzają, ale przechodzimy do porządku pracy i później albo
idziemy w tym kierunku i znajdujemy pieniądze i budujemy albo mówimy, że niestety nie
mamy, nie możemy. W tym przypadku mamy i możemy. W sytuacjach takich, że nie
wiemy, co jest pod ziemią, jak przebiegają odpowiednie media, jak idzie światłowód, jak
czekamy pół roku na decyzje Miasta Żary na oddanie działki, która jest niezbędna dla
przeprowadzenia tej inwestycji, jak dyskutujemy z PKP pół roku, to zdarza się, że
niektóre rzeczy w ostatniej chwili załatwiamy.
Wniosek do Ministra Infrastruktury w sprawie wiaduktu złożyliśmy 12 lutego o godz.
14,59 a do 15-tej mieliśmy czas i żeby nie rygor wykonalności wyznaczony przez
Wojewodę, to byśmy tego nie mogli złożyć. Są takie sytuacje, gdzie po prostu
biurokracja, dokumenty albo zaniedbania z poprzednich lat powodują taką blokadę
działalności, m.in. droga Zabłocie-Guzów. Szykujemy się do remontu i okazuje się, ze
400 m drogi, to jest powiat zielonogórski i to trzeba uzgodnić, ustalić i mieć granice
powiatu a drogę trzeba wykonać według dzisiejszych norm nie możemy tego prawnie
wykonać. I takich dużo sytuacji się znajduje w trakcie działań przygotowawczych i
projekt i wykonanie i to może akurat wielkością inwestycji trochę przerażać.
W tej chwili nie jest to taka prosta sprawa. W momencie już rozpoczęcia prac, to
komunikacyjnie będzie to bardzo uciążliwe dla mieszkańców miasta Żary i nie tylko, bo
jest to bardzo ruchliwa droga, bardzo istotna komunikacyjnie i będą jeszcze
niespodzianki pod ziemią i będą pewnie w trakcie budowy. Będziemy wówczas
dyskutować jak wybrnąć z napotkanych problemów, ale to jest wielka sprawa i uważa,
ze od tej drogi powinno się zaczynać a nie od Al. Wojska Polskiego. Tam zaczęliśmy i
tam skończyliśmy a ta inwestycja jest bardzo istotna dla całego powiatu. Można
przełożyć terminy, ale ktoś prędzej czy później będzie się musiał z tym zmierzyć.
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Radny Pan Marek Cieślak stwierdził, że na Komisji Pan Starosta stwierdził, że
niepotrzebnie wydaliśmy pieniądze na Al. Wojska Polskiego. Odpowiedział na szereg
pytań, które nie były zadawane. Pełne dofinansowanie wynosiło 2,5 mln zł.
Pan Cieślak stwierdził, iż nie ma zastrzeżeń, co do inwestycji przy ul. Moniuszki w
Żarach, tylko do niedoszacowania inwestycji.
Jeżeli chodzi o projekt na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół
Samochodowych, to sala zapaśnicza miała uzasadniać nasz wniosek do Ministra
Kultury i Sportu o środki na ten cel.
Sala, która miałaby kosztować 8 mln zł., to tak naprawdę kosztowała by 4 mln zł., reszta
do miały być środki pozyskane na ten cel z Ministerstwa Sportu.
W odniesieniu do inwestycji przebudowy drogi Al. Wojska Polskiego, gdzie pan Starosta
stwierdził, że niepotrzebna była ta inwestycja, to przypomniał, że radny pan Skobelski
składał wiele interpelacji dot. stanu tej drogi.
Starosta Janusz Dudojć stwierdził, że nie mogliśmy budować sali gimnastycznej, bo w
planach konserwatorskich były inne zapisy dot. tej inwestycji.
Radny Pan Marek Cieślak stwierdził, iż to, co mówi Pan Starosta to nie jest prawdą, bo
Powiat miał pełne uzgodnienia z konserwatorem na realizacje tej inwestycji
Radny pan Skobelski stwierdził, że nigdy nie mieszkał na Al. Wojska Polskiego i nie
optował za przebudową tej drogi, ale interweniował w sprawie budowy obwodnicy do
Kunic i do Marszowa, natomiast na Al. Wojska Polskiego sugerował ograniczenie ruchu
ze względu na hałas.
Ad. 11
Przystąpiono do realizacji pkt 11 porządku obrad, tj. Wolne wnioski, sprawy różne.
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Helena Sagasz poinformowała, że dzisiaj
rozłożono dla Radnych sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za 2016
rok, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym o przebiegu
realizacji przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Żarskiego na dzień 31.12.2016 r. oraz
informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu zamknęła
posiedzenie XXVII sesji Rady Powiatu Żarskiego o godz. 1150.

Protokół z odtworzonego
nagrania oraz notatek z przebiegu

obrad sesji sporządziła:
Barbara Suprynowicz
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