PROTOKÓŁ NR XXVIII/2017
z sesji Rady Powiatu Żarskiego odbytej w Żarach
w dniu 9 maja 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 21 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada może prowadzić
obrady oraz podejmować prawomocne uchwały.
Przewodnicząca Rady Helena Sagasz stwierdziła, że Radni otrzymali porządek obrad
sesji, tj.
1. Przyjęcie protokołu XXVII 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. Sprawozdania ze współpracy z organizacjami pozarządowymi powiatu żarskiego za
rok 2016.
5. Funkcjonowanie i zabezpieczenie opieki medycznej w Powiecie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Żarskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w
Lubsku za 2016 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w
Żarach za 2016 r.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVI/153/2017 Rady Powiatu Żarskiego
z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne
zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na
2017r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Żarskiego na lata 2017-2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach.
13. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół
Budowlanych w Żarach.
15. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół
Ekonomicznych w Żarach.
16. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkół wchodzących w skład Ośrodka Dla
Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach.
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Wolne wnioski, sprawy różne.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi bądź
propozycje do zaproponowanego porządku obrad?
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Brak.
Ad. 1
Przystąpiono do realizacji pkt 1 porządku obrad tj przyjęcia protokołu XXVII sesji Rady
Powiatu Żarskiego.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
protokołu?
Brak uwag.
Przystąpiono do głosowania.
W posiedzeniu sesji udział brało 21 radnych.
W głosowaniu brało udział 21 radnych:
„za przyjęciem” - 21 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 0 głosów
Protokół z XXVII 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 pytaniem dot. wyrażenia zgody dla Zespołu
Szkół Budowlanych w Żarach na zawarcie umowy użyczenia. Czy to będzie bezpłatne
użyczenie?
Sekretarz Powiatu wyjaśniła, że z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie umowy
użyczenia pomieszczeń szkolnych dla Stowarzyszenia Edukacji Zawodowej
„Budowlanka” zwrócił się Dyrektor ZSB.
Stowarzyszenie aktualnie chce zająć pomieszczenia wcześniej zajmowane przez
Stowarzyszenie „ Żaranin” ( tj. dwa pomieszczenia i korytarz na parterze budynku kuchni
oraz całość pomieszczeń na I i II piętrze budynku – o łącznej powierzchni 306,4 m2) a
w momencie rozwiązania umowy ze spółką cywilną TADMIR – Stowarzyszenie
„Budowlanka” chce również zająć te pomieszczenia tj. 145,54 m2. Będzie to użyczenie
bezpłatne na okres 10 lat.
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. Komisja zajmowała
się zabezpieczeniem opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu żarskiego.
Przewodniczący Edukacji i Unii Europejskiej Pan Tadeusz Płóciennik poinformował, że
Komisja odbyła jedno posiedzenie. Tematem posiedzenia był monitoring
funkcjonowania programów unijnych, w korelacji z rynkiem pracy.
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Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej Pan Tomasz
Czajkowski poinformował, że Komisja odbyła jedno posiedzenie.
Zajmowano się inwestycjami na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych.
Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Pan Edward Bojko poinformował, że
w okresie międzysesyjnym Komisja obradowała w dniu wczorajszym.
Komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkie uchwały na dzisiejszą sesję.
Komisja analizowała także sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu żarskiego za
rok 2016 i też pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.
Przewodniczący Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich Pan Edward Łyba
poinformował, że Komisja w okresie międzysesyjnym spotkała się jeden raz.
Zajmowano się działalnością Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego w 2016
roku.
Na posiedzeniu Komisji Kierownik Referatu Zarzadzania Kryzysowego Starostwa
Powiatowego pani Cecylia Rak złożyła informację z realizacji funkcjonowania systemu
monitoringu i ostrzegania w zagrożeniach żywiołami oraz przeciwdziałania wypadkom
chemicznym i ekologicznym.
Ad. 4
Przystąpiono do realizacji pkt 4 porządku obrad tj. Sprawozdania ze współpracy z
organizacjami pozarządowymi powiatu żarskiego za rok 2016 – zał. nr 3.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Radni otrzymali sprawozdanie w postaci
załącznika do programu sesji i w związku z tym, czy ktoś ma uwagi bądź pytania do
sprawozdania?
Bark pytań.
Ad. 5
Przystąpiono do realizacji pkt 5 porządku obrad tj. Funkcjonowanie i zabezpieczenie
opieki medycznej w Powiecie – zał. nr 4.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Radni otrzymali Informację w postaci załącznika
do programu sesji i w związku z tym, czy ktoś ma uwagi bądź pytania do informacji?
Radny Pan Kazimierz Drozd stwierdził, iż po analizie informacji o zabezpieczeniu opieki
zdrowotnej w powiecie, jego interesuje lepszy dostęp do usług lekarskich. Zdaniem
radnego bardzo długie kolejki do lekarzy specjalistów maja się nijak do informacji.
Należy troszczyć się o to, aby mieszkańcy mieli lepszy dostęp do lekarzy specjalistów
oraz żeby było więcej pielęgniarek.
Starosta Janusz Dudojc stwierdził, że wszystko, co powiedział Pan radny Drozd, to
Rada Powiatu właśnie realizuje. Dbamy o poprawę warunków szpitalnych,
rozbudowujemy szpital, wspomagamy 105 szpital wojskowy, remontujemy Zakład
Opiekuńczo-Leczniczy w Lubsku. Jesteśmy na wojewódzkiej mapie potrzeb
zdrowotnych. To wszystko robimy po to, aby zapewnić jak najlepszą opiekę zdrowotną.
Radny Pan Drozd uważa, że jeszcze powinna funkcjonować średnia szkoła
pielęgniarska, tak jak to było wiele lat temu. Po takiej szkole pielęgniarki umiały zrobić
zastrzyk, zaopatrzyć ranę, podłączyć kroplówkę, itd. Taka szkoła powinna istnieć.
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Radny Pan Skobelski stwierdził, że Pan Drozd powiela posiedzenie Komisji Zdrowia,
gdzie Pani Dankiewicz szczegółowo przedstawiła informację.
Ad. 6
Przystąpiono do realizacji pkt 6 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Żarskiego.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do projektu
uchwały?
Radny Pan Kazimierz Drozd poinformował, że jako członek Komisji Rewizyjnej był
przeciwny temu, że Stowarzyszenie, które otrzymało dużą dotację i które działa na
zasadzie zysków nie jest Stowarzyszeniem w myśl ustawy o wolontariacie.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 21 radnych.
W głosowaniu brało udział 21 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 20 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 1 głos
Uchwała została podjęta większością głosów. – zał. nr 5.
Ad. 7
Przystąpiono do realizacji pkt 7 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie oceny
działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubsku za 2016 r.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do projektu
uchwały?
Brak
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 21 radnych.
W głosowaniu brało udział 21 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 21 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 6.
Ad. 8
Przystąpiono do realizacji pkt 8 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie oceny
działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarach za 2016 r.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do projektu
uchwały?
Brak
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 21 radnych.
W głosowaniu brało udział 21 radnych:
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„za podjęciem uchwały” – 21 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 uchwały zmieniającej
uchwałę nr XXVI/153/2017 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie
określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej w 2017 roku.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do projektu
uchwały?
Radny Edward Łyba zwrócił się z pytaniem dot. przesunięcia środków z zadania
dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w
wysokości 9.856,00 zł. na zadanie pn dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny. Czy nie było zapotrzebowanie na z zakresu sportu kultury, rekreacji i
turystyki osób niepełnosprawnych?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Justyna Przedaszek
poinformowała, ze Stowarzyszenie, które złożyło wniosek o dotacje z tego zakresu w
swoim Stowarzyszeniu nie miało wszystkich członków z orzeczeniem o
niepełnosprawności i dlatego musiano zweryfikować wniosek i w związku z tym
powstały oszczędności, które przekazano na zadanie zaopatrzenia w środki
ortopedyczne, na które jest bardzo duże zapotrzebowanie.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 21 radnych.
W głosowaniu brało udział 21 radnych:
„za podjęciem uchwały” –21 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 8.
Ad. 10
Przystąpienie do realizacji pkt 10 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?
Radny Edward Łyba zwrócił się z pytaniem do Naczelnika Wydziału Edukacji i Zdrowia
– czy Zespól Szkół Ekonomicznych w Żarach nie składał wniosków do komisji
Rozwiązywania problemów Alkoholowych? Czy oni nie przystąpili do projektu?
Pan Kubiak, Naczelnik WEZ poinformował, ze najprawdopodobniej ZSE nie złożyło
wniosku do projektu, ale jest to decyzja szkoły.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 21 radnych.
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W głosowaniu brało udział 21 radnych:
„za podjęciem uchwały” –21 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 9.
Ad. 11
Przystąpienie do realizacji pkt 11 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 21 radnych.
W głosowaniu brało udział 21 radnych:
„za podjęciem uchwały” –21 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 10.
Ad. 12
Przystąpienie do realizacji pkt 12 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
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 21 radnych.
W głosowaniu brało udział 21 radnych:
„za podjęciem uchwały” –21 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 11.
Ad. 13
Przystąpienie do realizacji pkt 13 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
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.
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W posiedzeniu sesji brało udział 21 radnych.
W głosowaniu brało udział 21 radnych:
„za podjęciem uchwały” –21 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 12.
Ad. 14
Przystąpienie do realizacji pkt 14 porządku obrad, tj. podjęcia w sprawie likwidacji Szkół
wchodzących w skład Zespołu Szkół Budowlanych 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 21 radnych.
W głosowaniu brało udział 21 radnych:
„za podjęciem uchwały” –21 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 13.
Ad. 15
Przystąpienie do realizacji pkt 15 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
likwidacji Szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych 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 21 radnych.
W głosowaniu brało udział 21 radnych:
„za podjęciem uchwały” –21 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 14.
Ad. 16
Przystąpienie do realizacji pkt 16 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
likwidacji Szkół wchodzących w skład Ośrodka Dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w
Żarach.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do projektu
uchwały?
Brak
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
7

W posiedzeniu sesji brało udział 21 radnych.
W głosowaniu brało udział 21 radnych:
„za podjęciem uchwały” –21 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 15.

Ad. 17
Przystąpienie do realizacji pkt 17 porządku obrad, tj. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Skobelski stwierdził, że jako Powiat musimy podjąć działania, aby w powiecie
żarskim był okręg Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Starosta Janusz Dudojć również stwierdził, że musimy apelować a=by ten okręg był w
Żarach. Poinformował, że zarówno on jak i radny Pan Tomasz Czajkowski czynią
starania o to u Wojewody Lubuskiego.
Ad. 18
Przystąpiono do realizacji pkt 18 porządku obrad, tj. Wolne wnioski, sprawy różne.
Radny Pan Marek Cieślak przypomniał, ze na ostatniej sesji Rady powiatu
dyskutowaliśmy na temat nierzetelnej oceny kosztów inwestycji przy ul. Moniuszki.
Dochodzą go słuchy, że przy projektowaniu dokumentów „Ścieżki rowerowej nad
Zalewem Karaś” znów doszło do nieprawidłowości.
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Helena Sagasz poinformowała, że dzisiaj
rozłożono dla Radnych sprawozdanie finansowe Powiatu Żarskiego za 2016 rok, które
zgodnie z art. 270 ust.1 Zarząd przekazuje organowi stanowiącemu jednostki
samorządu terytorialnego w terminie do 31 maja roku następującego po roku
budżetowym. Sprawozdanie to wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu
za uprzedni rok jest rozpatrywane przez Komisję Rewizyjną.
Starosta Janusz Dudojć poinformował, ze trwają zabiegania Powiatu o autostradę A 18.
Na 29 maja br zaproszony jest na I spotkanie dot. tej inwestycji.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu zamknęła
posiedzenie XXVIII sesji Rady Powiatu Żarskiego o godz. 1055.

Protokół z odtworzonego
nagrania oraz notatek z przebiegu

obrad sesji sporządziła:
Barbara Suprynowicz
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