PROTOKÓŁ NR XXIX/2017
z sesji Rady Powiatu Żarskiego odbytej w Żarach
w dniu 13 czerwca 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 20 radnych ( nieobecny Marek Cieślak), co stanowi kworum, przy którym
Rada może prowadzić obrady oraz podejmować prawomocne uchwały.
Przewodnicząca Rady Pani Helena Sagasz stwierdziła, że Radni otrzymali porządek
obrad sesji, tj.
1. Przyjęcie protokołu XXVIII 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 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Pana Józefa Tarniowego na
temat staniu bezrobocia w powiecie i podejmowanych działań w zakresie jego
zmniejszania za rok 2016.
5. Informacja Dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu
Żarskiego Pani Lucyny Hoffmann-Czyżyk na temat działalności Zespołu za rok
2016.
6. Przyjęcie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Żarskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019 za lata 2015-2016.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
Żarskiego za rok 2016:
a) zapoznanie się ze:
- sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za 2016 rok,
- sprawozdaniem finansowym Powiatu Żarskiego za 2016 rok,
- opinią RIO w Zielonej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu
Żarskiego za rok 2016,
- informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Żarskiego na dzień
31.12.2016 r.
b) dyskusja
c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu
Żarskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok
2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:
a) zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej
b) zapoznanie się z opinią RIO w Zielonej Górze w sprawie wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2016.
d) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu
Żarskiego za rok 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na
2017 r.
10. Rekomendacja Oceny Zasobów Pomocy Społecznej (OZPS) wg otrzymanych
oddzielnym pismem materiałów.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski, sprawy różne.
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Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
przedstawionego programu sesji?
Starosta wprowadzi do porządku obrad projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2017-2025 oraz zawnioskował o
zdjęcie z porządku obrad pkt 5 w sprawie Informacja Dyrektora Zespołu Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego Pani Lucyny Hoffmann-Czyżyk
na temat działalności Zespołu za rok 2016.
W związku z tym, iż Starosta zawnioskował o wprowadzenie projektu uchwały pod
obrady Rady przystąpiono do głosowania nad wprowadzeniem jej do porządku obrad.
„za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2017-2025 – 20 głosów
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się – 0 głosów.
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad.
Przystąpiono do głosowania w sprawie wniosku Starosty Powiatu w sprawie zdjęcia z
porządku obrad pkt 5 tj. Informacji Dyrektora Zespołu Poradni PsychologicznoPedagogicznych Powiatu Żarskiego Pani Lucyny Hoffmann-Czyżyk na temat
działalności Zespołu za rok 2016.
W głosowaniu brało udział 20 radnych:
„za zdjęciem pkt 5 z porządku obrad” - 20 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 0 głosów
Punkt 5 został zdjęty z porządku obrad.
Przewodnicząca zaproponowała, że w związku z tym, iż oba wnioski Starosty Powiatu
zostały przyjęte zmianie ulega porządek obrad od pkt, 5 do 9, które to przesuwają się
o jedno miejsce, natomiast projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2017-2025, rozpatrywany będzie w pkt 9,
pozostałe punkty pozostają bez zmian.
Przystąpiono do głosowania zmiany porządku obrad.
W głosowaniu brało udział 20 radnych:
„za zmianą porządku obrad” - 20 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 0 głosów
Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 1
Przystąpiono do realizacji pkt 1 porządku obrad tj przyjęcia protokołu XXVIII sesji Rady
Powiatu Żarskiego.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
protokołu?
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Brak uwag.
Przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 20 radnych:
„za przyjęciem” - 20 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 0 głosów
Protokół z XXVIII sesji Rady Powiatu został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 2
Przystąpiono do 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 Kaźmierz Drozd zwrócił się z zapytaniem dot :
1. 12 maj – spotkanie w sprawie zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na
terenie powiatu żarskiego w siedzibie Lubuskiego Oddziału NFZ w Zielonej Górze,
2. 25 maj – otwarcie seminarium służby geodezyjnej z powiatów województwa
Lubuskiego – czy było cos na temat nadzoru budowlanego?
Starosta Janusz Dudojć wyjaśnił, że uczestniczono w spotkaniu, jako przedstawiciele
„Szpitala na Wyspie”. w spotkaniu uczestniczył Wojewoda Lubuski oraz Dyrektor
Departamentu Ochrony Zdrowia Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego.
Spotkanie poświęcone było działalności szpitali na terenie naszego powiatu. Mówiono
o połączeniu obu szpitali, ale na dzień dzisiejszy nie ma takiej możliwości prawnej.
Starosta dodał, że jako szpital powiatowy jesteśmy umieszczeni na mapie potrzeb
zdrowotnych w województwie lubuskim.
W odniesieniu do seminarium geodezyjnego odbytego w dniu 25 maja, to było
spotkanie wszystkich służb geodezyjnych z powiatów województwa lubuskiego i
poświęcone było tylko sprawom geodezyjnych i nie odnoszono się do funkcjonowania
nadzoru budowlanego w powiecie.
Ad. 3
Przystąpiono do pkt 3 porządku obrad tj. informacji Przewodniczących Komisji Stałych
Rady Powiatu Żarskiego o pracy Komisji w okresie między sesjami.
Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Pan Zbigniew Wydrych
poinformował, że Komisja odbyła jedno posiedzenie. Odbyło się ono w dniu
7 czerwca ber i poświęcone było sprawom analizy wykonania budżetu powiatu
żarskiego za rok 2016 oraz analizie potrzeb Domów Pomocy Społecznej w Lubsku i
Miłowicach.
Sprawy funkcjonowania DPS-ów i ich potrzeb przedstawiły Panie Dyrektorki DPS-u w
Miłowicach i DPS-u w Lubsku
Przewodniczący Edukacji i Unii Europejskiej Pan Tadeusz Płóciennik poinformował,
że Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 22 maja i poświęcone ono było analizie
wykonania budżetu powiatu żarskiego za rok 2016.
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Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej Pan Tomasz
Czajkowski poinformował, że Komisja obradowała jeden raz.
Zajmowano się sprawami związanymi z wykonaniem budżetu Powiatu Żarskiego za
rok 2016.
Następnie przyjęto informacje Specjalisty Referatu Gospodarki Nieruchomościami
wykorzystaniu obiektów byłego terminala odpraw celnych w Olszynie.
Zapoznano się z Raportem z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Żarskiego za lata 2015-2016. Raport przedstawił Kierownik Referatu Ochrony
Środowiska.
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 spotkała się w okresie międzysesyjnym jeden raz.
Tematem posiedzenia Komisji była analiza zabezpieczenia zdrowotnego
mieszkańców ( również bezrobotnych) powiatu żarskiego ze szczególnym
uwzględnieniem transportu sanitarnego, działalność Powiatowego Rzecznika
Konsumentów - sprawozdanie za rok 2016 oraz analiza wykonania budżetu powiatu
żarskiego za rok 2016.
Ad. 4
Przystąpiono do pkt 4 porządku obrad tj. sprawozdania Dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy na temat staniu bezrobocia w powiecie i podejmowanych działań w
zakresie jego zmniejszania za rok 2016.
Dyrektor PUP w Żarach Pan Józef Tarniowy poinformował, że przed 2 tygodniami
Marszałek sejmu opublikował jednolity tekst ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy zawierający główny katalog naszych zadań i obowiązków.
Katalog znacznie rozszerzony. Ustawa dzisiaj liczy 127 stron, drugie tyle to akty
wykonawcze.
Tak jak w roku ubiegłym i w latach poprzednich pracownicy samorządowej służby
zatrudnienia są przygotowani do rzetelnego wykonywania państwowych i lokalnych
priorytetów społecznych i gospodarczych.
W 2016 roku liczba bezrobotnych mieszkańców powiatu żarskiego zmniejszyła się o
478 osób i na koniec roku w dniu 31.12.2016 r. wynosiła 2745 osób a dzisiaj jest o
następne 500 osób mniej.
Po raz pierwszy powiatowa stopa bezrobocia w kwietniu br wynosi 7,1% i była niższa
niż wojewódzka i niż krajowa stopa bezrobocia.
Spośród 7 tys. osób, które w ubiegłym roku przestały być bezrobotnymi, blisko 3 tys.
mieszkańców powiatu podjęło pracę. Powoli rośnie też wysokość płac oferowanych
osobom poszukującym pracę, ale z danych Urzędu Statystycznego wynika, że place
w naszym województwie należą do najniższych w kraju a ich wzrost jest o 14% niższy
niż wzrost ogólnopolski.
W dalszym ciągu preferowana jest praca tymczasowa, prace na umowy cywilnoprawne, tzw. „śmieciowe”. Liczba pracowników tymczasowych podwoiła się w latach
2010-2016.
W tym czasie w ewidencji bezrobotnych na krócej lub dłużej trafiło 6488 osób
Choć chlubimy się lepiej rozwiniętą niż u sąsiadów gospodarką, to na koniec roku na
pracę czekało 214 osób z wyksztalceniem wyższym, 594 techników, 249 absolwentów
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ogólniaków, 806 absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz 882 osoby po
gimnazjach i szkołach podstawowych.
Większość osób bezrobotnych zaliczana jest do II profilu pomocy, czyli 1292 osoby.
Oznacza to osoby bardzo zmotywowane do podjęci pracy. Niestety tylko trochę
mniejsza jest grupa osób określająca siebie, jako III profil pomocy -1035 osób i to oni
maja największe problemy z odnalezieniem się w pracy.
W roku 2016 pracodawcy zgłosili 5 493 oferty pracy w tym 3105 ofert
niesubstytuowanych, na które skierowano 2 753 osoby.
Ponadto 289 aktywnych bezrobotnych uprawnionych do zasiłków pieniężnych
samodzielnie znalazło pracę i Urząd im za to wypłacił swoiste premie, dodatki
aktywizacyjne przewidziane w ustawie.
Powiatowy Urząd Pracy w Żarach w roku 2016 z pracodawcami utrzymującymi i
zwiększymy zatrudnienie, zasługującymi na najwyższy szacunek i materialne wsparcie
zawarł 1022 umowy cywilno-prawne dotujące zatrudnienie 2631 osób bezrobotnych.
Drugim filarem rynku pracy demografia. nie sposób nie zauważyć prorodzinnych
programów: rodzina 500 +, mieszkanie +, udogodnienia kodeksu pracy dla młodych,
ale odczuwalne pozytywne skutki zwiększenia dzietności Polaków przyjdzie mam
poczekać.
Na majowej konferencji demograficznej zorganizowanej w Gorzowie Wlkp. przez
Ministra Pracy, Wojewodę Lubuskiego i Urząd Statystyczny w Zielonej Górze,
naukowcy, przedstawili niepokojące wyniki badań. Mamy w województwie nadal
ujemne salto urodzeń. Obecnie rodzi się 2 razy mniej dzieci niż było to w latach 70tych, natomiast rośnie liczba zgonów. Nadal mamy ujemne saldo migracji, z tym, że
teraz jest głównie z województw dolnośląskiego wielkopolskiego, mazowieckiego a
największy wpływ na wyjazdy ma nasz niski PKB. Na jedno PKB w województwie
lubuskim to 84% poziomu krajowego.
Nadal trwa proces starzenia się naszego wojewódzkiego społeczeństwa. Dziś w wieku
po produkcyjnym znajduje się 13,9% a w perspektywie 2050 roku przewiduje się, że
będzie ich 31%. Co trzeci mieszkaniec województwa, powiatu, to będzie osoba w
wieku po produkcyjnym.
Konsekwencją jest mniejsza zasobność i mniejsza konsumpcja, mniejsza
produktywność, mniejsza innowacyjność, pogarszanie stanu zdrowia, feminizacja
społeczeństwa w tym samotność wdów mieszkających bez dzieci i oczywiście
niedobory siły roboczej.
Doraźnym rozwiązaniem jest zaproszenie obcokrajowców. W ponad 90 % Ukraińców
a w dalszej perspektywie przygotowane są powroty Polaków z krajów wschodnich, tzw.
potomków Polaków.
W roku ubiegłym podmioty gospodarcze powiatu żarskiego zarejestrowały 1480
oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obcokrajowcom. Głównie
obywatelów Ukrainy. W tym roku ok. 1000 zarejestrowano takich wniosków.
Następnie zastępca dyrektora PUP Pani Maria Cecuła przedstawiła wykresy dot. stopy
bezrobocia, wskaźników zatrudnienia, ilości osób bezrobotnych w poszczególnych
gminach powiatu z podziałem na mężczyzn i kobiety, aktywne formy przeciwdziałania
bezrobociu – zał. nr 3.
Radny Tomasz Czajkowski podziękował kierownictwu Powiatowego Urzędu Pracy za
trud włożony w pracę na rzecz osób bezrobotnych zmniejszającą bezrobocie większą
aktywność zawodową.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że od wczoraj Ukraińcy mogą bez wiz przekraczać
naszą granicę. Wiemy także, że dużo Ukraińców zatrudnionych jest w polskich
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firmach, ale w dalszym ciągu brakuje pracowników do pracy np. w firmie Zastał w
Jasieniu i jest obawa, że firma przeniesie się na Ukrainę.
Pan Józef Tarniowy poinformował, że już wczoraj dotarł do nich jeden obywatel
Ukrainy.
My kulturowo i języcznie jesteśmy podobni i oni czują się lepiej w naszym kraju.
Już w naszym powiecie pracodawcy zgłaszają im, że w ich zakładach pracownicy
ukraińscy żądają wyższych płac, takich, jakie maja polscy pracownicy.
Możliwość rejestracji pracowników ukraińskich w naszym Powiatowym Urzędzie Pracy
jest bardzo dobra.
Ad. 5
Przystąpiono do realizacji pkt 5 porządku obrad, tj. przyjęcie raportu z wykonania
Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Żarskiego na lata 2012-2015 z
perspektywą do roku 2019 za lata 2015-2016.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Radni otrzymali Raport z wykonania Programu
Ochrony Środowiska i w związku z tym, czy ktoś ma uwagi bądź pytania do
sprawozdania?
Radny Kazimierz Drozd stwierdził, ze jest Raport, jest opisanych wiele spraw, ale jak
to jest, że taki program nie zawiera nic w odniesieniu do tych spraw, jakie dzieją się w
Tuplicach i w |Brodach.
Czy tam się nic takiego nie dziej, co by źle oddziaływało na środowisko a odpady w
Tuplicach nie są w tak złym stanie?
Ponadto jest stacja pomiarowa a liczba zgonów na raka jest bardzo duża?
Przewodnicząca Rady pani Sagasz stwierdziła, że radny Pan Drozd stwierdza fakt, ale
nie może Pan powiedzieć, że nic w tym temacie się nie dzieje.
Wszystkie instytucje, które mają coś do powiedzenia robią wszystko, aby
zminimalizować zagrożenia.
Ostatnio pojawiły się marsze ekologów i wszystkie instytucje, które maja coś do
powiedzenia na ten temat robią wszystko, żeby rzeczywiście to zminimalizować.
Radny Marek Cieślak stwierdził, ze jego zdaniem jest to zwykły błąd na stronie 37, ale
biorąc pod uwagę to, że ktoś to czytał przed skierowaniem na sesję, to woli się
upewnić. W ostatnim akapicie jest zdanie: „docelowo system gospodarki odpadami
obejmować będzie obszar 15 gmin w województwie lubuskim, w tym 12
zlokalizowanych na terenie powiatu żarskiego”. To, które gminy anektujemy, bo jest to
ważne, biorąc pod uwagę tego typu ruchy terytorialne?
Starosta Janusz Dudojć wyjaśnił, że jest to błąd. Wiadomo, że nie mamy tyle gmin.
Radny Tomasz Czajkowski stwierdził, że przeoczono to na Komisji Ochrony
Środowiska.

Ad. 6
Przystąpiono do pkt 6 porządku obrad, tj. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2016:
a) zapoznanie się ze:
- sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za 2016 rok,
6

- sprawozdaniem finansowym Powiatu Żarskiego za 2016 rok,
Przewodnicząca Rady Powiatu Helena Sagasz stwierdziła, że sprawozdania Radni
otrzymali zgodnie z ustawowym terminem i zapoznali się ze sprawozdaniami.
- opinią RIO w Zielonej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego
za rok 2016.
Przewodnicząca Rady poprosiła Skarbnika Powiatu Panią Elizę Siemianowską o
odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Skarbnik Powiatu odczytała Uchwałę Nr 294/2017 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania
opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2016 wraz z informacją o stanie
mienia Powiatu Żarskiego – zał. nr 5.
- informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Żarskiego na dzień 31.12.2016 r.
Pani Helena Sagasz stwierdziła, że również tę informację Radni otrzymali zgodnie z
ustawowym terminem zapoznali się z informacją.
b) dyskusja
Radny Marek Cieślak stwierdził, że pozytywna opinia RIO cieszy, ale takie pozytywne
opinie pozytywne są od kilkunastu lat, ale nie obejmuje ona gospodarności.
Gospodarność jest to umiejętność gospodarowania środkami finansowymi, ale radny
Cieślak ma uwagi do gospodarności, m.in.:
1. lekko zrezygnowaliśmy z dofinansowania do budowy kompleksu sportowego przy
Zespole Szkół Samochodowych a mogliśmy otrzymać nawet 3,5 mln zł.
dofinansowania,
2. błd w kosztorysie na wykonanie przebudowy ul. Moniuszki w Żarach. Mogliśmy
pozyskać dofinansowania o 1 mln zł. więcej,
3. nie będzie dopłat do biletów międzygminnych,
4. brakuje projektów z dziedziny edukacji w programie transgranicznym. W ub. latach
korzystaliśmy z takich programów. nie przedstawiliśmy żadnego projektu
edukacyjnego. Dlaczego nie sięgnęliśmy po środki.
5. Za duża jest kwota wolnych środków. 10- mln zł. to bardzo dużo, a to znaczy, że
wiele zadań nie zostało zrealizowanych. Konieczne jest utrzymywanie kwoty
wolnych środków, ale w przedziale 4 mln zł. jako zabezpieczenie.
Starosta Janusz Dudojć odniósł się do stwierdzeń radnego pana Cieślaka.
Rezygnacja z budowy hali sportowej w Zespole Szkół Samochodowych obecnie
Centrum kształcenia Zawodowego i ustawicznego spowodowana była tym m.in., ze
przewidywaliśmy reformę w oświacie i bardziej nastawialiśmy się na kształcenie
zawodowe.
W Żarach jest wiele sal gimnastycznych, które mogą służyć na zapasy. Przy
gimnazjach pozostają sale gimnastyczne puste i już podjęto rozmowy z Burmistrz
Miasta Żary o przejecie Sali sportowej przy obecnej szkole podstawowej nr 3, która
mieści się naprzeciw CKZiU.
Starosta przypomniał, ze przebudowa warsztatów CKZiU w Żarach to koszt 2 400 000
zł. a Powiat na ten cel nie wziął żadnej złotówki kredytu.
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Odnośnie planu transportu drogowego. Cały czas się o tym mówi, ale dopiero jest
projekt ustawy, ponieważ poprzednia ustawa miała luki prawne. Jeżeli ktoś wykonał
Plan na podstawie ustawy z 2010 r. to może go wyrzucić do kosza.
Zarzut braku realizacji projektów – czy 2 400 000 zł. na przebudowę CKZiU i 20 mln
zł. z projektów tzw. Miękkich to mało?
Sekretarz Powiatu Pani Agnieszka Domaradzka dodała, że na sesjach informujemy
Radę o różnych projektach, jakie realizujemy w oświacie. W naszym powiecie
realizowany jest projekt „Tworzenie Agencji Turystycznych” w INTERREG realizujemy
3-leetni projekt na 1 mln zł. przy wkładzie powiatu 13 500 zł realizujemy projekty w
ZSE w Żarach i w ZSOiE w Lubsku w zakresie matematyki.
ZST w Lubsku realizuje projekt ERASMUS+.
Radny pan Cieślak stwierdził, iż cieszy się, że są projekty, ale z informacji, jakie
uzyskał z Euroregionu nie sięgamy do tamtych projektów.
Stwierdził także, ze nigdy nie sięgaliśmy o tak duże środki finansowe od gmin. Ponadto
sala gimnastyczna SP 3 nigdy nie będzie salą sportową dla młodzieży.
Starosta Janusz Dudojć odniósł się także do przebudowy ul. Moniuszki w Żarach. Przy
tej inwestycji powiatowej to miasto Żary robi interes, ponieważ dofinansowuje Powiat
1 mln zł. a koszt robót, które leżą w gestii miasta przy tej inwestycji przekracza ich
dofinansowanie.
c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu
Żarskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok
2016.
Przewodnicząca Rady Helena Sagasz odczytała projekt uchwały Nr XXIX/169/2017
Rady Powiatu Żarskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za 2016 r.
Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 20 radnych.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
- „za podjęciem uchwały” –19 głosów
-„wstrzymujących się”- 0 głosów
- „przeciw” – 1 głos.
Uchwała została podjęta większością głosów– zał. nr 6. Głosowanie jawne.
Ad. 7
Przystąpiono do pkt 7 porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:
a) zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej
Przewodnicząca Rady poprosiła Sekretarza Komisji Rewizyjnej o odczytanie
stanowiska Komisji Rewizyjnej.
Pan Kazimierz Drozd Sekretarz Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek Komisji
o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Żarskiego – zał. nr 7.
- zapoznanie się z opinią RIO w Zielonej Górze w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2016.
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Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Nr 329/2017 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie
wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Żarskiego o udzielenie
absolutorium dla Zarządu Powiatu Żarskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu
Żarskiego za 2016 rok – zał. nr 8.
c) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu
Żarskiego za rok 2016.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Nr XXIX/170/2017 Rady Powiatu
Żarskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2016 rok.
Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 20 radnych.
W głosowaniu brało udział 20 radnych:
„za podjęciem” – 19 głosów
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 1 głos
Uchwała została podjęta większością głosów – głosowanie jawne – zał. nr 9.
Posiedzenie Komisji opuścił radny Artur Rygiel – godz. 12.
Ad. 8
Przystąpiono do pkt 8 porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Żarskiego na 2017 r.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały?
Skarbnik Powiatu Eliza Siemianowska przedstawiła erratę do projektu uchwały – zał.
nr 10.
Zmiany wprowadzone dodatkowo do projektu uchwały odnoszą się do projektu
kształcenia zawodowego, a mianowicie:
Rozdz. 80195 § 2007, 2008, 4117, 4118, 4127, 4128, 4177, 4178, 4217, 4218, 4307,
4308, 4417, 4418, 6067, 6068 – Starostwo – 687 066 zł – korekta planu wydatków
(przesunięcie) – środki z w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie
2020 na realizację projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie
Żarskim” - dostosowanie planu zgodnie z udziałem środków UE – 91,143123% oraz
środków krajowych 8,856877%.
Rozdz. 80195 § 2007, 2008, 4117, 4118, 4127, 4128, 4177, 4178, 4217, 4218, 4307,
4308, 4417, 4418 – 69 353 zł – przesunięcie wydatków w ramach zadania:
Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim - koszty pośrednie
Rozdz. 80195 § 2007, 2008, 4217, 4218, 4307, 4308 – 7 072 zł – zmniejszenie
wydatków w ramach zadania: Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie
Żarskim - bieżące („7” zwiększenie 524 234 zł, „8” zmniejszenie 531 306 zł)
Rozdz. 80195 § 6067, 6068 – 7 072 zł – zwiększenie wydatków w ramach zadania:
Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim - kompleksowe
wyposażenie pracowni zawodowych (majątkowe) („7” zwiększenie 93 479 zł, „8”
zmniejszenie 86 407 zł)
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Radny Edward Bojko zwrócił się z pytaniem, kto zdecydował o tym, że jest zmiana
i rezygnuje się z inwestycji w Tuplicach?
Starosta Janusz Dudojć poinformował, że nie jest to rezygnacja, że my nie chcemy
tego zrobić, tylko Gmina Tuplice nie chce tego zadania.
Pan Bojko odniósł się do Działu 600 i też jest, – z czego to wynika, bo było
w poz. 1 planowane 220 tys. zł a jest 93 631 zł. i nie doszukał się, z czego to wynika?
Skarbnik poinformowała, że trudno jest się jej odnieść do zmian wprowadzanych w
poprzednich sesjach, ale to są właśnie oszczędności po przetargowe i Zarząd ma takie
kompetencje do wprowadzania zmian i te oszczędności poszły na inwestycje drogowe.
Pan Bojko stwierdził, że pewnych spraw nie rozumie i prosi o wyjaśnienie, np. Dział
600, poz. Nr 4 w zał. – było 870 825, -zł. a jest 1 051 000 zł. jak odjął te kwoty to jemu
to nie gra, bo jest różnica. Przesuwa Pani Skarbnik, chociaż jest ten sam Dział, ale nie
rozumie on, dlaczego są przesunięcia.
Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że były rozstrzygnięte przetargi, m.in. przebudowa drogi
powiatowej Guzów-Zabłocie i tam wcześniej mieliśmy 1 mln zł. i tutaj dołożono 11 tys.
zł., natomiast w powierzchniowym utrwaleniu dróg z oszczędności po przetargowych
przesunięto Zarządem środki dodatkowe i o tym była już mowa wcześniej.
Pan Bojko stwierdził, że się obawia, bo zawsze się tak dzieje, że te pieniądze z dróg
przesunięte na inne działu na koniec roku.
Pani Siemianowska stwierdziła, że o tym rozmawiano na poprzednim posiedzeniu
Komisji a Pan Bojko ma poprzedni załącznik i to było wielokrotnie zmieniane, bo
najpierw było 800 tys. zł., później dokładaliśmy dofinansowanie do zadania z gminy
Żary i tutaj były dodatkowe środki, natomiast po powtórnym przetargu, okazuje się, że
nie możemy liczyć na niższą kwotę, stąd Zarząd zadecydował i po uzgodnieniu z Pani
Naczelnik Wydziału, wskazano m.in. na te dokumentacje, po oszczędnościach po
przetargowych w Tuplicach i z innych zadań inwestycyjnych, zostały przesunięte
środki na to zadanie, ponieważ jak wcześniej była mowa na Komisji, czy na Zarządzie,
to dotyczy wielu gmin, gdyż powierzchniowe utrwalenie dróg ma miejsce w wielu
gminach. Jest to zadanie bardzo ważne.
Radny Pan Bojko stwierdził, ze na Komisji będzie to analizowane, bo wypowiedź Pani
Skarbnik go nie przekonała.
Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Powiatowych poinformowała, że
zostało podpisane porozumienie. My w jakiś tam czasie zdecydowaliśmy zrobić tam
skrzyżowanie i z przedstawicielem gminy Tuplic ustalono, że z jednej drogi Gmina
Tuplice zrezygnuje i przełoży na przyszły rok a pozostałe środki na inne zadania
pochodzą z oszczędności.
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
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Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 11.
Ad. 9
Przystąpiono do pkt 9 porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2017-2025
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały?
Brak.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 19 radnych.
W głosowaniu brało udział 19 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 19 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 12.
Ad. 10
Przystąpiono do pkt 10 porządku obrad tj. Rekomendacja Oceny Zasobów Pomocy
Społecznej (OZPS) wg otrzymanych oddzielnym pismem materiałów.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
przedstawionego dokumentu.
Radny Pan Kazimierz Drozd zwrócił się uwagę na stronę 16 dot. placówek opiekuńczo
–wychowawczych pisze, że w roku 2014 – kadra placówek 38 koszt prowadzenia i
utrzymania 202 527, -zł, w roku 2015 kadry 0 koszt 2 022 595, -zł. a w roku 2016 kadry
-43 a koszt 2 181 754, -zł.
Skąd takie różnice w roku 2015?
Dlaczego czeka się pół roku na umieszczenie w Domach Pomocy Społecznej?
Następna sprawa to sprawa OIK-u. na te instytucje też Powiat daje środki finansowe.
Dyrektor PCPR Pani Przedaszek wyjaśniła, że na przyjęcie do Domu Pomocy
Społecznej nie czeka się pół roku. Może chodzi tu o kolejkę oczekujących do Zakładu
opiekuńczo-leczniczego, który funkcjonuje przy naszej Filii DPS.
Przyjęcia do DPS-u są częściej niż pół roku, bo miejsca uzyskuje się poprzez naturalne
odejście pacjenta na drugą stronę życia.
Różnice w kadrze i w kosztach uważa, że jest to pisarska pomyłka i w tym miejscu
powinno się wprowadzić poprawkę i jeszcze raz to przeanalizuje. Jej zdaniem bardziej
powinno być - kadra 38, koszt 2 202 527, -zł.
Jeżeli chodzi o OIK-i, to one nie podlegają powiatowi i są one prowadzone przez
Stowarzyszenie.
Powiat oczywiście przekazuje środki, natomiast nie prowadzi Ośrodka Interwencji
Kryzysowej.
Ad. 11
Przystąpiono do realizacji pkt 11 porządku obrad tj. Interpelacje i zapytania radnych.
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Radny Marek Cieślak zwrócił się z zapytaniami:
1. Jakie są realizowane projekty oświatowe?
2. Dlaczego Powiat Żarski nie ma planu transportu drogowego i kiedy będzie on
opracowany?
3. Kiedy nastąpi realizacja projektu Związku powiatów Lubuskich?

Radny Pan Kazimierz Drozd poinformował, że zgłosił interpelację w sprawie powrotu
średnich szkół medycznych do Rządu RP. Interpelację złoży Poseł RP Jerzy Materna.
Starosta poinformował, że na 2 pierwsze zapytania radny otrzyma odpowiedź na
piśmie a odniósł się do zapytania dot. realizacji projektu Związku Powiatów Lubuskich.
Ze Związkiem Powiatów Lubuskich jest kłopot, bo miało być bez konkursowo a jest
konkursowo. Jesteśmy na 4 miejscu a mieliśmy być na 1 miejscu. Zabrakło pół punktu.
Są protesty. Jesteśmy skrzywdzeni podwójnie, bo dopuszczono do konkursu Spółki
prawa handlowego i obecny na sali Pan mecenas ma inne zdanie, że nie powinni być
dopuszczeni.
Druga sprawa to taka, że nie może być zerowa punktacja.
Mecenas Michał Zwolak poinformował, że w tym projekcie ma miejsce kilka sytuacji,
które nigdy nie powinny się wydarzyć.
Pierwszą rzecz, którą przypomniał Pan Starosta. Na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi
o ocenę złożonych tych projektów, jest projekt złożony przez podmiot, który z danych
i ogłoszeń nie powinien w ogóle braci udziału, bo nie spełnia kryterium beneficjenta.
W związku z tym były tam robione nasze opinie w tej sprawie i jest także opinia drugiej
kancelarii, która potwierdziła nasza decyzje. Ten podmiot powinien podlegać
wykluczenia.
W odniesieniu do punktacji, to tam brakuje 2 punktów do I miejsca i są to 2 punkty,
które straciliśmy przez to, że według oceniających projekt nie będzie realizowany na
obszarach wiejskich, co zdziwiło wszystkich. Druga kwestia, że to nie jest projekt
skierowany do licznej grupy odbiorców, co również było bardzo dużym zaskoczeniem.
Jeszcze większym zaskoczeniem było to, że nie było uzasadnienia do takiej oceny,
poza tym, ze projekt nie będzie realizowany na obszarach wiejskich i nie jest
skierowany do licznej grupy odbiorców i na tym zakończono.
Starosta uzupełnił, że było spotkanie z Zarządem Województwa i mamy zapewnienie,
że ta kwota, o którą zabiegaliśmy w ostatniej fazie, będzie taka jak jest. Zarząd
Województwa w tym kierunku nas uspakaja. Jest to tak jak Pan radny ma wątpliwości
i mówi o tym, że jest to kluczowa sprawa.
Pan Radca prawny dodał, że protesty wszystkie zostały złożone i oczekujemy na
rozstrzygnięcie.
Starosta w skrócie odniósł się do planu transportu zbiorowego. Ustawa była w roku
2010. Było vacatio legis i Pan radny miał to przygotowywać.
Jak nastał, jako Starosta, to sprawa została odsunięta na bok i został przesunięty
termin realizacji i teraz jest projekt ustawy. W projekcie nowej ustawy mamy
przygotować plan transportu na podstawie stanu transportu i planu powiatowego z 30
czerwca a dziś jest 13 czerwca.
W tej kwestii musimy czekać. Takie są dane i dobrze ktoś pomyślał, bo poprzednio
było tak, że ten plan można było sobie napisać jak się chce. Teraz ktoś tak pomyślał,
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że to ma być przynajmniej status quo dzisiaj. I teraz ktoś utworzył plan na podstawie
poprzedniej ustawy, to teraz jest to nieważne.
Przyjdzie czas odpowiednie osoby się ta sprawa zajmą i napiszą.

Ad. 12
Przystąpiono do realizacji pkt 12 porządku obrad tj. Wolne wnioski, sprawy różne.
Radny |pan Czajkowski poinformował, że jest przygotowywany Kodeks budowlany
i w tym projekcie wpisane są 3 okręgi inspektoratów nadzoru budowlanego w
województwie lubuskim. O dodatkowy okręg 4 walczy Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Budowlanego oraz Wojewoda Lubuski.
Pan Czajkowski poinformował, że trwają dyskusje dot. przyłączenia sąsiedniej gminy
do powiatu zarskiego.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu zamknęła
posiedzenie XXIX sesji Rady Powiatu Żarskiego o godz. 1250.
Protokół z odtworzonego
nagrania oraz notatek z przebiegu
obrad sesji sporządziła:
Barbara Suprynowicz
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