PROTOKÓŁ NR XXX/2017
z sesji Rady Powiatu Żarskiego odbytej w Żarach
w dniu 4 sierpnia 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 17 radnych ( nieobecni: Edward Bojko, Marek Cieślak, Kazimierz Drozd,
Artur Rygiel), 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 XXIX 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na
2017 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Żarskiego na lata 2017-2025.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Żarskiego.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski, sprawy różne.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
przedstawionego programu sesji?
Brak.
Ad. 1
Przystąpiono do realizacji pkt 1 porządku obrad tj przyjęcia protokołu XXIX sesji Rady
Powiatu Żarskiego.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
protokołu?
Brak uwag.
Przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 17 radnych:
„za przyjęciem” - 17 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 0 głosów
Protokół z XXIX 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.
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Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Radni otrzymali sprawozdanie z prac Zarządu
i w związku z tym, czy ktoś ma uwagi bądź pytania do sprawozdania?
Brak uwag i zapytań.
Ad. 3
Przystąpiono do 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
poinformował, że Komisja nie obradowała w okresie międzysesyjnym.

Femlak

Przewodniczący Edukacji i Unii Europejskiej Pan Tadeusz Płóciennik poinformował,
że Komisja obradowała jeden raz. Spotkali się po zakończeniu roku szkolnego.
Posiedzenie poświęcone było podsumowaniu minionego roku szkolnego. Ponadto
Naczelnik Wydziału przedstawił efekty nowego funkcjonowania elektronicznego
naboru do szkół.
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej Pan Tomasz
Czajkowski poinformował, że Komisja odbyła jedno posiedzenie wspólne z Komisją
budżetową.
Głównym punktem obrad naszych połączonych Komisji były zmiany finansowe na
przyszły rok z uwagi na inwestycje, które są wpisane w wieloletnim programie
finansowym i finansowanie przesunięte na przyszły rok oraz kwotami z tym
związanymi. Na rynku firm budowlanych, drogowych jest spory wzrost kosztów usług,
co widoczne jest przy przetargach i Komisje pochyliły się nad tematem zwiększenia
dofinansowania do dróg, które mamy zaplanowane na przyszły rok i stąd też wynika
dzisiejsza zmiana w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na
przyszły rok.
Ta tematyka szeroko była przedstawiona przez Przewodniczącą Rady, Pana Starostę
i pracowników Wydziału Inwestycji.
Zapoznano się z postępami remontów i inwestycji drogowych. Analizowano wnikliwie
budżet na inwestycje drogowe.
Wspólnie Komisje uznały, że sytuacja związana z terminowością wykonywania
inwestycji drogowych jest zagrożona a najbardziej na inwestycji przebudowy drogi
powiatowej ul. Moniuszki w Żarach. Inwestycja na bieżąco monitorowana jest przez
pracowników Starostwa.
Omawiano też kolejne inwestycje, nad którymi Komisja pochyli się przy konstrukcji
budżetu na przyszły rok.
Nasza Rada tej kadencji będzie jeszcze konstruować budżet na rok 2019 i będą się
musieli jeszcze spotkać z Panem Starosta, aby omówić bardzo szeroko, co jesteśmy
jeszcze w stanie zrobić.
Pan Starosta wczoraj na Komisji przedstawił sprawę drogi w Bieniowe, ale ta droga w
Bieniowie jest w bardzo dobrym stanie, jedynie ten zakręt jest bardzo niebezpieczny,
ale mamy tutaj do czynienia z potrzebami w innych miejscowościach i w innych
gminach, gdzie potrzeby są bardziej potrzebne. Mamy mostek w gminie Tuplice, który
musimy rozebrać, bo zagraża dziś bezpieczeństwu. Mamy mostek w gminie Brody.
Jeżeli nie przystąpimy do jego remontu, inwestycji, ta droga zostanie zamknięta i
będzie to bardzo uciążliwe dla mieszkańców i powiatem sąsiednim krośnieńskim.
Musi rozważyć rzeczy ważne i rzeczy mniej ważne, bardziej niebezpieczne i nad tym
Komisja pochyli się na kolejnych posiedzeniach.
.
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Wiceprzewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Pan Roman Pogorzelec
poinformował, że Komisja odbyła jedno posiedzenie, o czym mówił Przewodniczący
Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej.
Dodatkowo Komisja rozpatrzyła wszystkie zmiany dot. zmian budżetowych, które mają
być rozpatrywane na dzisiejszej sesji. Komisja zaakceptowała jednogłośnie wszystkie
zmiany, które są proponowane na dzisiejszą sesję.
Przewodniczący Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich Pan Edward
Łyba poinformował, że Komisja obradowała jeden raz.
Zajmowano się pracą instytucji powiatowych na rzecz osób niepełnosprawnych i osób
w starszym wieku.
Komisja obradowała w Domu Pomocy Społecznej w Lubsku. Zajmowano się
działalnością Domu, jego potrzebami w zakresie remontu i inwestycji.
Ad. 4
Przystąpiono do pkt 4 porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Żarskiego na 2017 r.
Dzisiaj został rozłożony dokument do projektu uchwały w formie erraty, wyjaśniający
konieczne zmiany do pierwotnego projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały i erraty?
Brak.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 17 radnych.
W głosowaniu brało udział 17 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 17 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 3.
Ad. 5
Przystąpiono do realizacji pkt 5 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 17 radnych.
W głosowaniu brało udział 17 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 17 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 4.
Ad. 6
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Przystąpiono do 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?
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 17 radnych.
W głosowaniu brało udział 17 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 17 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 5.
Na posiedzenie sesji przybył radny Pan Kazimierz Drozd. Stan radnych
obecnych na sesji – 18 osób.
Ad. 7
Przystąpiono do pkt 7 porządku obrad tj. Interpelacje i zapytania radnych.
Brak.
Ad. 8
Przystąpiono do realizacji pkt 8 porządku obrad tj. Wolne wnioski, sprawy różne.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że w związku ze zobowiązaniem, iż będziemy
Radnym na bieżąco składać informacje na temat postępu projektu szkolnictwa
zawodowego, dzisiaj Pani Joanna Małecka przedstawi stan realizacji projektu
szkolnictwa zawodowego w powiecie żarskim. Następnie Pani Agnieszka
Domaradzka, Sekretarz Powiatu przedstawi informację na temat organizowanych
kursów a Pan Myśliwy przedstawi postęp prac budowlanych związanych z projektem.
Pani Joanna Malecka z Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej w Żarach
przedstawiła wizualizacje realizacji projektu pt. „Modernizacja kształcenia
zawodowego w Powiecie Żarskim” w ramach, którego przewidziano Praktyki i Staże
Zawodowe dla uczniów i nauczycieli – zał. nr 6.
Po przestawieniu informacji wizualnej przez Panią Małecką, Starosta dodał, jako
uzupełnienie, że po wizytacji tych staży i praktyk i po rozmowie z uczniami biorącymi
w nich udział, zdaniem uczniów za mało jest w tych zajęciach informatyki i trzeba to
zmienić.
Pani Małecka stwierdziła, że wezmą te uwagi do realizacji.
Przewodnicząca Rady odniosła się do informacji, że w 22 firmach staż odbywa 110
uczniów. Czy katalog firm jest już zamknięty?
Pani Małecka poinformowała, że katalog firm nie jest zamknięty. Ten projekt
realizowany jest do 2022 roku i 22 firmy zgłosiły chęć poprowadzenia takich staży. Na
przyszły rok jeszcze nie ma rozpoczętego naboru i rekrutacja jest otwarta dla
wszystkich przedsiębiorców i gdy tylko otrzymają pozytywną ocenę zespołu
weryfikacyjnego, to będą mogli uczestniczyć w projekcie.
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Sekretarz Powiatu przedstawiła wizualizację organizowanych kursów w ramach
projektu pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim” – zał. nr 7.
Radny Pan Józef Radzion stwierdził, że dużym zainteresowaniem cieszył się kurs na
prawo jazdy. Czy limit na te kursy został już wyczerpany i czy podział był sprawiedliwy
wśród uczniów?
Sekretarz Powiatu Pani Domaradzka poinformowała, że na ten rok limit został
wyczerpany. Rzeczywiście jest bardzo duże zainteresowanie.
Zdaniem Pani Sekretarz wybór kandydatów na ten kurs przeprowadzany jest
sprawiedliwie. Jako pierwsi korzystają z możliwości odbycia takiego kursu uczniowie z
rodzin najuboższych.
Pani Domaradzka poinformowała, że Stowarzyszenie Edukacja i Technika z
pozyskanych środków za przeprowadzanie tych kursów zakupiła nowy samochód
szkoleniowy.
Starosta Janusz Dudojc dodał, że standardowo niektóre nasze szkoły mają takie kursy
w ramach nauki.
Pan Mariusz Myśliwy, Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska
Starostwa Powiatowego przedstawił informację o postępie prac budowlanych
związanych z projektem.
8 maja 2017 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach
rozpoczął się I etap przebudowy pomieszczeń warsztatowych na potrzeby
nowoczesnych pracowni do nauki zawodu, który obejmuje wymianę wszystkich
instalacji, wykonanie nowych posadzek, wyremontowanie stropodachu nad parterem
wraz z wymianą świetlików w środkowej części budynków oraz dostosowanie
pomieszczeń do najnowocześniejszego sprzętu, który został zakupiony z pozyskanych
przez Powiat Żarski pieniędzy w ramach projektu Modernizacji Kształcenia
Zawodowego.
II etap obejmuje termomodernizację budynku w tym m.in. przebudowę kotłowni,
docieplenie budynku, remont stropodachu nad piętrem, rozbiórkę budynku portierni,
rozbiórkę tarasu i budowę schodów z podjazdem oraz utwardzenie terenu.
Termin ukończenia pierwszego etapu prac to 16 października 2017 r.
Całkowite zakończenie prac remontowych przewidziano na 30 sierpnia 2018 r.
Koszt inwestycji wyniesie 2 261 821 zł. zał. nr 8.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu zamknęła
posiedzenie XXX sesji Rady Powiatu Żarskiego o godz. 1100 i zaproponowała, aby
Radni udali się wszyscy do „Szpitala na Wyspie” w Żarach, aby zobaczyć stan
zaawansowania robót budowlanych przy rozbudowie szpitala.
Protokół z odtworzonego
nagrania oraz notatek z przebiegu
obrad sesji sporządziła:
Barbara Suprynowicz
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