PROTOKÓŁ NR XXXI/2017
z sesji Rady Powiatu Żarskiego odbytej w Żarach
w dniu 28 września 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 Pani Helena Sagasz stwierdziła, że Radni otrzymali porządek
obrad sesji, tj.
1. Przyjęcie protokołu XXX 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 o działalności Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
Powiatu Żarskiego za rok 2016 wystąpienie Dyrektora Pani Lucyny HoffmannCzyżyk.
5. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na
obszarze Powiatu Żarskiego.
6. Informacja w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych w roku 2017.
7. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017
r.
8. 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.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z
dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na parkingach strzeżonych na rok 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez Powiat Żarski zadania Gminie
Przewóz.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na
2017 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Żarskiego na lata 2017-2025.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/151/2017 Rady Powiatu
Żarskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego na rok 2017.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. 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.
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Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
protokołu?
Brak uwag.
Przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu brało udział 21 radnych:
„za przyjęciem” - 20 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 1 głos
Protokół z XXX sesji Rady Powiatu został przyjęty większością głosów.
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 Kazimierz Drozd zwrócił się z zapytaniami do sprawozdania, tj.:
1. Pkt 2 sprawozdania – dzierżawę gruntu o powierzchni 160,5 m2, działki o
powierzchni 4.2654 ha – czy to dot. samego budynku bez gruntu czy z gruntem, bo
tu pisze działalność gospodarcza i sanitariaty?
2. Firma Centertel przejęta przez Orange, przetarg 160 m2, cena wywoławcza 20 zł. –
czy tam jest sam grunt i teraz sam grunt 20 zł. za m2 a tutaj budynek itd. 8 zł.?
3. Zmiany w budżecie, m.in. 96 262, -zł. – dofinansowanie przez powiaty
koordynatorów pieczy zastępczej, asystentów rodziny i tak dalej – czy to każdy
Powiat ma, czy w powiecie będzie ileś tam asystentów rodziny, bo widzi, że 96 tys.
- bo gdyby był jeden to miałby 8 tys. zł. miesięcznie. On, jako rodzic nie miał tyle.
4. Ważne spotkanie 09 wrzesień – 100-lecie Kościoła Parafialnego WNMP w Żarach.
Wymienione jest, kto tam był na tej uroczystości. Jeżeli się pisze i chce się
pochwalić ilu było, to trzeba pisać o wszystkich, nawet o tych, co w konfesjonale
siedzieli, bo tych radnych było więcej niż napisane.
Starosta Janusz Dudojć ustosunkował się do zapytania 3 oznajmiając, że następnym
razem będziemy wymieniać wszystkich radnych i w tym przypadku radny Pan Drozd
ma rację, ale nie rozglądał się po Kościele, kto był a kto nie.
W odniesieniu do zapytania dot. wprowadzenia dodatkowych środków z rezerwy do
budżetu odpowiedzi udzieli Pani Skarbnik.
Skarbnik powiatu Eliza Siemianowska poinformowała, że środki te otrzymują wszystkie
powiaty. W naszym PCPR jest zatrudnionych 5 koordynatorów pieczy zastępczej.
Rodzin mamy 120 i 220 jest wychowanków w pieczy zastępczej.
Zgodnie z ustawą powinno być tak, ze na 15 wychowanków jest 1 koordynator. Jest to
takie dofinansowanie, bo my więcej przeznaczamy na koordynatorów. Takie
dofinasowanie dostajemy, co rok, ale z roku na rok jest tego dofinansowania coraz
mniej i może być tak, że w przyszłym roku nie będzie wcale.
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W odniesieniu do zapytania 1 i 2 Starosta poinformował, że wszystko jest dokładnie
opisane i nic więcej właściwie nie może dodać, ale udzieli odpowiedzi radnemu na
piśmie.
Radny Pan Drozd zwrócił się z pytaniem, czy w budowlance geodeta będzie
zatrudniony na cały etat?
Starosta wyjaśnił, ze geodeta będzie zatrudniony na etat a etat składa się z godzin.
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 Femlak
poinformował, że Komisja odbyła jedno posiedzenie. Zajmowała się podziałem
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
działalnością Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Żarach.
Zaopiniowała uchwały na XXXI sesję oraz pozytywnie zaopiniowała wniosek
105 Szpitala Wojskowego w Żarach w sprawie dofinansowania zakupu noszy i
platformy do noszy, jako wyposażenia karetki ratunkowej.
Na Komisji obecna była Rada Społeczna przy PCPR. Mogliśmy ją poznać i
porozmawiać o jej działalności. Wymieniono się wspólnie poglądami, bo te Panie, które
wchodzą w skał tej Rady z racji swojego zatrudnienia zajmują się m.in. rehabilitacją
społeczną i zdrowotną a jak wiadomo tylko 2 podmioty będą świadczyć usługi
rehabilitacyjne. 105 szpital wojskowy pomimo przygotowanych pomieszczeń,
posiadanego sprzętu i kadry rehabilitacyjnej nie otrzymał kontraktu na 2018 r.
Przewodniczący Edukacji i Unii Europejskiej Pan Tadeusz Płóciennik poinformował,
że Komisja nie obradowała w okresie między sesyjnym. Posiedzenie zostało
przesunięte na październik, gdzie będziemy zajmować się inwestycjami w placówkach
oświatowych. Nie mniej jednak członkowie Komisji uczestniczyli w różnych
spotkaniach związanych z oświatą.
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej Pan Tomasz
Czajkowski poinformował, że Komisja odbyła jedno posiedzenie. Zajmowała się
Informacją z działalności Wydziału Komunikacji Transportu i Dróg Powiatowych, w tym
propozycjami do planu inwestycyjnego na rok 2018, przygotowaniem do zimowego
utrzymania dróg powiatowych oraz informacją z działalności Wydziału Budownictwa i
Ochrony Środowiska.
Na Komisji została przedstawiona sytuacja związana z realizacją inwestycji ul.
Moniuszki w Żarach.
Po Komisji członkowie Komisji uczestniczyli w wizji lokalnej w Bieniowie na wniosek
jednego z mieszkańców.
Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Pan Edward Bojko poinformował, że
Komisja odbyła posiedzenie 25 września. Zaopiniowano uchwały na dzisiejszą sesję.
Komisja zaopiniowała pozytywnie informację dot. wykonania budżetu za I półrocze
2017 r.
Przewodniczący Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich Pan Edward
Łyba poinformował, że Komisja obradowała jeden raz. Zajmowano się oceną stanu
sanitarnego w naszym powiecie oraz stanem weterynaryjnym. Na Komisji obecny był
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Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żarach Pan Bogusławski. Dokonaliśmy
oceny zagrożeń i jednoznacznie stwierdzono, że takich zagrożeń w tej chwili w
powiecie żarskim nie ma.
Ad. 4
Przystąpiono do pkt 4 porządku obrad tj. Informacji o działalności Zespołu Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego za rok 2016.
Informację wizualną złożyła Dyrektor Pani Lucyny Hoffmann-Czyżyk – zał. nr 2.
Ad. 5
Przystąpiono do realizacji pkt 5 porządku obrad, tj. Informacji Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze Powiatu Żarskiego.
Informację wizualną złożył Naczelnik Wydziału WIOŚ Pan Przemysław Susek - zał.
nr 3
Inspektor Pan Konopczyński przeprosił w imieniu Pana Mirosława Ganeckiego
lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony środowiska za nieobecność na
dzisiejszej sesji, ale jest na obowiązkowym szkoleniu wojskowym i nie mógł przybyć,
ale na pewno przy następnej Radzie będzie taka okazja i wystąpi.
Pan Konopczyński dodał do przedstawionej prezentacji zobrazowała stan środowiska
województwa lubuskiego i na tym tle jest stan środowiska powiatu żarskjiego.
Na to środowisko wpływa oczywiście szereg czynników, nad którymi starają się mieć
piecze i czuwać nad tym zgodnie z ich ustawą o inspekcji ochrony środowiska, która
nakazuje kontrolowanie podmiotów gospodarczych w zakresie korzystania ze
środowiska, ale również podmiotów prawnych, jakimi są gminy, które również szereg
obowiązków do wykonywania ich działań.
W roku 2016 takim cyklem kontrolnym było objętych szereg gmin, tj. 10% w skali kraju
w tym szereg na terenie województwa lubuskiego oraz na terenie powiatu.
Gminy są obciążone bardzo wieloma obowiązkowymi, m.in. odprowadzaniem ścieków
razem z monitoringiem, który wynika z decyzji pozwoleń na wprowadzanie ścieków do
środowiska. Wszystkie oczyszczalnie, których jest kilkanaście, największa jest w
Żarach i w Lubsku są w miarę nowoczesne. Prowadzą działalność zgodnie z
przepisami, ale tu problemem pojawia się dostarczanie ścieków do oczyszczalni. W tej
chwili ta ilość kanalizacji jeszcze wymagają dalszych pracy, żeby tren stan czystości
wód się polepszyć, parametry żeby były zachowane. Wszystkie oczyszczalnie są
zobowiązane do prowadzenia monitoringu i go prowadzą a Inspektorat wyrywkowo
takie badania przeprowadza. W przypadkach, kiedy nie ma możliwości innej to w
przypadku przekroczenia dopuszczalnych stężeń odprowadzanych ścieków
nakładane są kary.
Poza tym Gminy prowadzą gospodarkę wodno-ściekową w zakresie oczyszczania
wód. Wody podziemne, nawet, jeżeli surowe wykazują jakieś zanieczyszczenie,
doprowadzane do sieci musza być oczyszczone. To oczyszczenie generuje ścieki.
Kolejnym nowym zadaniem, którym zostały objęte gminy to gospodarka odpadami
komunalnymi. Od 2013 roku właściciele odpadów komunalnych stały się gminy,
prowadząc te gospodarkę. Jest prowadzona selekcja zbiórki, są osiągane poziomy
zbierania tych odpadów, szczególnie w zakresie szkła, plastików, metali, papierów, ale
także materiałów rozbiórkowych i również materiałów organicznych, których trzeba
ograniczać, aby ich jak najmniej trafiało na składowiska. Te elementy są realizowane.
Każda Gmina raz w roku składa sprawozdanie. Na terenie Powiatu Żarskiego
obowiązki są realizowane. W roku 2013 i 2014 było jeszcze szereg problemów i tam
4

niestety pojawiły się kary, ale w obecnym czasie sankcja, która powoduje, ze
obligatoryjnie za sprawozdania obciążana jest gmina mandatem 100 zł. za jeden
dzień, spowodowała, ze wszelkie sprawozdania są w terminie.
Brakuje takiego zapisu obligatoryjnego w stosunku do podmiotów gospodarczych,
gdzie z obowiązków sprawozdawczych nie wywiązują się. Napotykają tutaj na opór,
aby taką ewidencję prowadzić, która dla Inspektoratu jest podstawą do kontroli, żeby
stwierdzić, że podmioty gospodarcze prawidłowo działają.
W ostatnich latach pojawiło się szereg nieprawidłowości związanych z
gospodarowaniem odpadami, ale w dalszym cyklu. Po odebraniu tych odpadów one
są przetwarzane w zakładzie. Na terenie powiatu żarskiego taki przypadek miał
miejsce w Brożku. Skończył się on dość tragicznie, bo bardzo długo oczekują na
przetwarzanie.
Odpady są gromadzone a przetwarzanie idzie bardzo długo i opornie. Było tam wiele
problemów z tym związanych i skończyło się tragicznie, bo pożarem. Tutaj bardzo
zaangażowany był także WIOŚ. Doszło do bardzo dużo nieprawidłowości a na
przedsiębiorcę została nałożona bardzo duża kara w wysokości 100 tys. zł. celem
przymuszenia, aby podjął on działania takie, które nie będą powielały takiego błędu.
Wszystkie odpady komunalne z powiatu żarskiego trafiają do instalacji tzw. regionalnej
stacji przetwarzania odpadów komunalnych, która znajduje się w Marszowie na terenie
powiatu żarskiego. Instalacja jest nowoczesna. W tej chwili przetwarza te odpady w
sposób profesjonalny.
Są oczywiście takie momenty, że te odpady nie trafiają do tych instalacji i są w sposób
jakiś inny zagospodarowywane.
Dalsze działania związane z ochroną powietrza, który WIOS cały czas to kontroluje.
Wszystkie większe zakłady są objęte w większości decyzjami o pozwoleniu na emisje
do powietrza. Są dokonywane pomiary, są odpowiednie laboratoria i WIOŚ je
monitoruje i w ten sposób mają wiedzę na to, co za substancje są emitowane.
Jak statystyki wskazują ilość tych zanieczyszczeń się zmniejsza. Zwiększa się ilość
emisji gazowych. Nasze 2 duże miasta takie jak Gorzów i Zielona Góra w skali
województwa przeszły faktycznie na zasilanie gazowe. Wiele instalacji również jest
zasilanych gazem, co spowodowało zmniejszenie ilości pyłów, ale nadal jest ich dużo.
Jeżeli chodzi o powiat żarski, to tutaj jest teren uprzemysłowiony, w związku, z czym
działania WIOŚ są dosyć nasilone. Poza tym na terenie powiatu mamy 2 zakłady
dużego ryzyka, tj. Swiss Krono i baza paliw w Mirostowicach, które też są objęte ich
coroczna kontrolą i nadzorem, ponieważ na terenie tych obiektów znajduje się duża
ilość substancji, które w wyniku jakiś awarii przemysłowych czy innych mogłyby się
uwolnić do środowiska i spowodować duże zagrożenie. Jest tutaj prowadzona
współpraca ze Strażą i częste kontrole.
Kolejne sprawy, to sprawy związane z zagospodarowaniem sprzętu elektrycznego,
elektronicznego. Następnie sprawy związane ze stacjami demontażu pojazdów, które
też są pod ich nadzorem pod kątem spełniania wymogów w ochronie środowiska. Na
chwilę obecna starają się w miarę ich możliwości wszystkie te sprawy opanowywać.
Powiat Żarski wyróżnia się wśród innych powiatów, że przedsiębiorcy nierzetelni
starają się wykorzystać wszystkie luki prawne wykorzystać, aby omijać przepisy a oni
starają się przekonywać przedsiębiorców, żeby działali zgodnie z przepisami.
Radny Kazimierz Drozd:
1. Czy zrobiono coś, co obiecano na temat tego, że w Tuplicach są składowane tony
odpadów aluminiowych? Obiecano, ze będzie tam prowadzone działania, żeby albo
je wywieźć albo przetworzyć.
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2. Czy jest kontrola tego, ze odpady zielone wozi się w workach plastikowych|? Czy
rzeczywiście to razem jest mieszane, czy jest to kontrolowane?
3. Czy dokładne badanie wskaźników formaldehydu w Żarach, czy są zalecenia dla
Kronopolu, żeby filtry działały tak jak powinny i żeby rzeczywiście kontrolować to,
bo mieszkańcy mimo wszystko narzekają.
Osobiście jest za tym, aby zakład istniał, ale trzeba kontrolować, żeby ścisłe było to
dopracowane, a żeby nie zagrażało życiu człowieka. Jego zdaniem ochrona
środowiska jest bardzo ważna dziedzin, tak samo jak zdrowie jest najważniejsze.
Pan Konopczyński stwierdził, że jeżeli chodzi o Tuplice, to jak już tu powiedział, że to
skutek transgranicznego przemieszczenia nielegalnego ich zdaniem, który został w
połowie tego nielegalnego przemieszczania zatrzymany. Zgromadzonych na placu w
Tuplicach jest ok. 30-40 tys. ton odpadów, które tam zalegają. Jest to odpad
niezaliczany do odpadów niebezpiecznych, ale z racji zaniepokojenia miejscowej
ludności Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska objął ten obiekt monitoringiem
badawczym. Jest on pod kontrolą. Co kwartał wykonują pomiary środowiskowe.
Badają wodę, badają powietrze. W tym roku również takie badanie było
przeprowadzone. Na razie nie widać przekroczeń, ale sam problem tych odpadów
złożonych jest procedowany w tej chwili przez cały czas w Głównym Inspektoracie
Ochrony Środowiska i mimo to uważają, że mają bardzo twarde dowody na to, że
firma, która zdecydowała się na przemieszczenie tych odpadów do Polski bez zgody
strony niemieckiej, która zdecydowała się na przetransportowanie tych odpadów nie
dochowała odpowiedniej ostrożności. Nie sprawdziła, czy te odpady będą odpowiednio
przetwarzane, czy jest możliwość ich przetwarzania i czy będą tylko składowane i
wedle przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego strona niemiecka
powinna te odpady wywieźć z powrotem do Niemiec. Cały czas na tym stanowisku stoi
strona polska a strona niemiecka nie wyraża takiej zgody.
Ze strony Inspektoratu prowadzimy rozmowy z Głównym inspektorem Ochrony
środowiska. Naciskamy również na niego, ale samą sprawę prowadzi właśnie ten
Urząd i on jest adekwatny, aby to wyegzekwować.
Na chwile obecną stan jest taki, że radcy prawnej jednej kancelarii prawnej wymieniają
się pismami z drugą stroną i problem cały czas. Jaki będzie końcowy efekt nie
wiadomo. Ma nadzieję, że te odpady z Polski wyjadą, ponieważ staje to na
najwyższych szczeblach, na szczeblach międzynarodowych pomiędzy Ministrem
Środowiska Polski i Ministra Środowiska Federacji Niemieckiej.
Zapisy rozporządzenia są jasne, ale interpelacja jest różna i tutaj droga prawna jest ku
temu, żeby ten problem rozwiązać.
WIOŚ stoi na stanowisku, że ten, który dokonał takiego przemieszczenia
bezprawnego, nielegalnego powinien problem zlikwidować.
Do czasu jego braku, czyli jego wywiezienia ta hałda objęta jest monitoringiem i cały
czas będą kontrolować, czy cos się dzieje w tym środowisku.
Jeżeli chodzi o odpady zielone, to odpady zielone z ogródków w workach przywożone
są do punktów selektywnej zbiorki. One powinny być wydzielone a do instalacji
przetwarzania odpadów zielonych musza być wysypywane z worków. Nie mogą być
mieszane z plastikami. Tak to powinno wyglądać, ale jest jeszcze takie coś jak
przetwarzanie odpadów komunalnych, które jest kompostowane na regionalnych
stacjach przetwarzania odpadów komunalnych, ale to jest kompost nieprzydatny
używany tylko do przekładania na składowiskach.
W odniesieniu do zapytania dot. kontroli zakładu Swiss Krono, to w zeszłym roku
kontrolowany 6-krotnie. Starają się cały czas trzymać rękę na pulsie i sprawdzają
działanie instalacji. Zakład jest cały czas na okrągło kontrolowany przez konieczność
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wykonywania badań monitoringowych. Firma wykonuje takie pomiary a wyniki są
przekazywane do Inspektoratu.
Formaldehyd nie został przekraczany w stosunku do pozwolenia.
Radny Edward Łyba zwrócił się z pytaniem, czy podejmujecie takie analizy i
ewentualnie nawet tym trucicielom wykazujecie to przekroczenie?
Pan Konopczyński stwierdził, że WIOŚ opiera się w ramach swoich przepisów a ich
zadaniem jest przede wszystkim kontrola środowiska. Oczywiście analizy również są
przeprowadzane. Jeżeli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, to tutaj takim
czynnikiem jest spalanie paliw w stacjach nieprzystosowanych, bądź pale paliwem
niskiej, jakości.
Wszelkie działania związane z tym, żeby podjąć czy zmobilizować jednostki, jakimi
również są gminy, które też są organem ochrony środowiska, ale również tym
czynnikiem, który podejmuje pewne działania mobilizujące i fizyczne z tego szerokiej
ochrony środowiska jak chociażby powietrze i tutaj są tzw. programy ochronne
powietrza, które muszą być realizowane. Są to programy ochronne krótkotrwałe też
powinny być realizowane w przypadku wystąpienia zagrożeń a przede wszystkim
działania związane z mobilizacja do tego, żeby tych pieców o niskiej jakości jak naj
mniej było, bo to skutku takim a nie innym stanem powietrza. Działania są
podejmowane przez gminy.
Radny Edward Skobelski przypomniał, że jakiś czasu temu Wicemarszałek
Województwa Lubuskiego Pan Stanisław Tomczyszyn na spotkaniu informował
naszych mieszkańców, że zostały przeznaczone środki finansowe na uporządkowanie
naszej rzeczki Złota Struga, która w przepływa w kierunku Grabika przez Żary i
marszowa do Czernej. Na dzień dzisiejszy ona jest w okresach suszy jest ściekiem i
aż się prosi, aby ją uporządkować. Jakie zostaną podjęte działania, bo przyroda sama
reguluje te nadwyżki wody przy dużych opadach deszczu i zalewa teren na Placu
Konstytucji 3 Maja.
Czy WIOŚ ma jakiś wpływ na to, aby zwiększyć środki miasta, powiatu na ochronę
środowiska z zakresu zatruwania środowiska? W okresie zimowym mieszkańcy w
dalszym ciągu pala śmieciami w piecach. Czy jest jakaś możliwość dofinansowania
dla mieszkańców w zamianie środków ogrzewania z piecowego na gazowe? Wiadomo
środki finansowe miasta na ten cel nie są duże i na pewno nie dadzą rady na pełne
załatwienie potrzeb mieszkańców.
Inspektor WIOŚ Pan Konopczyński poinformował, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska nie ma na to wpływu. WIOŚ nie ma wpływu na wydawanie pieniędzy przez
organy Marszałka czy poszczególnych innych organów administracyjnych
terytorialnych, ale wskazują na te problemy i również dzięki naszym badaniom jest
wiedza na temat, gdzie należałoby w pierwszym rzędzie takie inwestycje lokować i
gdzie się do tego najbardziej przyłożyć.
Kwestia indywidualnego karania czy ścigania tych lokalnych trucicieli leży na sercu
wszystkim. WIOŚ podejmuje działania, ale również tutaj kompetencje maja gminy,
miasta i jak sobie ten problem załatwią.
Są miasta, gdzie ta zamiana sposobu ogrzewania jest dobrze rozwinięta a przypadki
trucicieli natychmiast jest podejmowania czynność przez Policję, bo trzeba złapać
takiego truciciela na gorącym uczynku, bo to jest wykroczenie. Może taki mandat do
500 zł. będzie dobrym straszakiem.
Jesteśmy przygotowani w zasadzie do kontroli przede wszystkich podmiotów
gospodarczych. Jeżeli tam się coś dzieje, to takie interwencje natychmiast podejmują.
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Wiceburmistrz Miasta Żary Pan Patryk Faliński poinformował na temat przebudowy
rzeki Żarki.
Pozwolenie na budowę zostało wydane w kwietniu 2017 roku przez Wojewodę
Lubuskiego.
Wszystkie służby współodpowiedzialne za proces formalno-prawny miały wiele
problemów. Ubieganie o pozwolenie trwało 3 lata, m.in. służby Pana Starosty wydając
linie brzegową, to 3 razy było odwołanie. Była to droga przez mekkę, ale pozwolenie
ostatecznie wydano. Zadanie jest skosztorysowane. Miasto przekazało w ostatnich
latach 500 tys. zł. na dokumentację projektową. Była to dotacja celowa dla Marszalka
Województwa Lubuskiego i wydawał9o się, ze ten rok będzie rokiem, w którym po
prostu będzie ogłoszony przetarg na to zadanie i ptrzeb8udowa tej rzeki ruszy w tym
roku. Okazało się, ze nie. Pojawiły się nowe formalno-prawne problemy i sprowadzają
się do tego, że plan gospodarki wodnej, w którym ujęte jest to zadanie musi zyskać
akceptacje Komisji europejskiej. Taką informacje przyjął ze zdumieniem. Wszyscy
starali się, aby te formalno-prawne czynności zostały wykonane i pozwolenie zostało
wydane i nie ma problemu a tu się okazuje, że trzeba akceptację Komisji europejskiej.
W tej chwili oczekują na wieści od Marszałka, bo mimo umówionego spotkania z
Marszałkiem Województwa do niego nie doszło.
Na przełomie września-października Komisja europejska, bo to są formalno-prawne
ścieżki na linii Ministerstwo-Unia Europejska i już powinna być wydana decyzja, a bez
tej decyzji nie można złożyć wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego
Lubuskie 2020 a ma być to droga poza konkursowa. Tak wiec pieniądze są. Nie trzeba
stawać w konkursie, tylko trzeba złożyć formalny wniosek, ale bez tego dokumentu nie
jest to możliwe. Na pewno ten rok ucieknie, jeżeli chodzi o przebudowę, ale nie
wyobraża sobie, aby w przyszłym roku ten temat nie został ruszony. Monitorują ten
temat i osobiście jest w to zaangażowany. Na najbliższej sesji październikowej Rady
miejskiej Żary prawd9opodobnie przyjedzie delegacja od Marszalka, która sama
będzie o tych problemach mówić.
Pan Faliński odn9iósl się do zmiany sposobu ogrzewania z piecy tradycyjnych na piece
gazowe. Jest program miejski wspomagania mieszkańców w wymianie źródła
ogrzewania mieszkań i domów. Na ten cel zaplanowane było 200 tys. zł a ostatecznie
przekazano na ten cel 600 tys. zł. Zostały pozytywnie wszystkie wnioski mieszkańców,
którzy spełniali kryteria formalne i zostało im przyznane dofinansowanie. Zawarto 93
umów z mieszkańcami miasta Żary.
Na przyszły rok także planuje się środki na ten cel.
O godz. 1145 Przewodnicząca Rady ogłosiła 15-minutową przerwę w obradach.
O godz. 12 wznowiono posiedzenie Rady. Stan radnych 19 (nieobecni: radny Marek
Femlak i Tomasz Czajkowski.
Ad. 6
Przystąpiono do pkt 6 porządku obrad, tj. Informacji w zakresie realizowanych zadań
inwestycyjnych w roku 2017 zał. nr 4.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Radni otrzymali informację zakresie
realizowanych zadań inwestycyjnych w roku 2017 i w związku z tym, czy ktoś ma uwagi
bądź pytania do informacji?
Brak.
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Ad. 7
Przystąpiono do pkt 7 porządku obrad, tj. Rozpatrzenie informacji o przebiegu
wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.
Przewodnicząca Rady pani Helena Sagasz stwierdziła, że Radni otrzymali informację
zgodnie z ustawą do 31 sierpnia 2017 r. i w związku z tym, czy ktoś ma uwagi bądź
pytania do informacji?
Brak pytań.
Ad. 8
Przystąpiono do realizacji pkt 8 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?
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.
Posiedzenie Rady Powiatu opuściła Wicestarosta Małgorzata Issel. Stan radnych –
18.
Ad. 9
Przystąpiono do realizacji pkt 9 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały ustalenia
wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania
na parkingach strzeżonych na rok 2018.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały?
Radny Pan Kazimierz Drozd zwrócił się z pytaniem, ile pojazdów jest usuwanych?
Starosta Janusz Dudojć wyjaśnił, że takich informacji nie posiada. Powiat musi mieć
taki parking, na który w razie konieczności musi usuną pojazd z drogi, natomiast, co
roku Minister Finansów ogłasza stawki za usuwanie pojazdów i my musimy
zaktualizować te stawki na dany rok.
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,
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- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 6.
Ad. 10
Przystąpiono do realizacji pkt 10 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
przekazania przez Powiat Żarski zadania Gminie Przewóz.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały?
Radny pan Drozd zwrócił się z pytaniem, ile za to otrzymuje Powiat za to?
Skarbnik powiatu Eliza Siemianowska wyjaśniła, że nie my otrzymujemy, tylko my
płacimy za to, że Gmina wykonuje za nas zadanie. Na cały rok stanowi to kwotę 16
tys. zł. zapisanej w budżecie powiatu na rok 2016. Wykonanie za okres styczeń – luty,
czyli okres zimowy, bo o tym mówi to porozumienie wydatkowano 11 826 zł.
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. 11
Przystąpiono do realizacji pkt 11 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 poinformowała, że dzisiaj Radni otrzymali erratę do projektu tej
uchwały wraz z częścią normatywną uchwały, która uległa zmianie.
Wprowadzenie zmian spowodowane jest tym, że na dzisiejszym Zarządzie
wprowadzono zmiany, które przekładają się na zmianę projektu uchwały rady Powiatu,
a mianowicie dn. 28.09.2017 r. wprowadza się dodatkowo załącznik nr 4 „Dochody i
wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2017 r.” oraz załącznik nr 5 „Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”
Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 „Wydatki majątkowe w 2017 roku”
1. Rozdz. 75412 § 6300 – Starostwo – 10 000 zł – uzupełnienie środków z rezerwy na
pomoc finansową dla UG Tuplice - zadanie inwestycyjne „Dofinansowanie dla UG
Tuplice do zakupu wozu strażackiego dla OSP Tuplice”
2. Rozdz. 80130 § 6050 – Starostwo –14 000 zł – uzupełnienie środków z rezerwy
na wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego „Przebudowa pracowni
gastronomicznej w ZSOiT w Żarach" – projekt technologiczny i budowlany z
uwzględnieniem instalacji sanitarnej, elektrycznej i wentylacyjnej. Przebudowa
niezbędna do zapewnienia miejsca na nowy sprzęt gastronomiczny planowany w
ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim”
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3. Rozdz. 80120 § 6060 – ZSO Żary –7 380 zł – uzupełnienie środków z rezerwy
na wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego „Zakup kserokopiarki"
Zmiany w załączniku nr 4 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.”, tj.
Rozdz. 75412 § 6300 – Starostwo – 10 000 zł – uzupełnienie środków na pomoc
finansową dla UG Tuplice - zadanie inwestycyjne „Dofinansowanie dla UG Tuplice do
zakupu wozu strażackiego dla OSP Tuplice”
Rozdz. 85154 § 4210, 4220 – OdDzWSiM Żary - 100 zł – przesunięcie w ramach
programu profilaktycznego "Wolność od używek"
Zmiany w załączniku nr 5 „Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”, tj.
Rozdz. 75412 § 6300 – Starostwo – 10 000 zł – uzupełnienie środków na pomoc
finansową dla UG Tuplice - zadanie inwestycyjne „Dofinansowanie dla UG Tuplice do
zakupu wozu strażackiego dla OSP Tuplice”
Zmiany wprowadzone Uchwałą Zarządu Powiatu oraz Rady Powiatu Żarskiego
z dn. 28.09.2017 r. wymagały uaktualnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Żarskiego.
Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Pan Edward Bojko zwrócił się do
Skarbnika Powiatu, że na Komisji rozmawiano o tym, że w zał. nr 3 – wydatki
inwestycyjne, na zakup zmywarki dla DPS-u w Lubsku winno być zapisane 10 tys. zł.
a nie 195 tys. zł i nie zostało to poprawione.
Skarbnik Powiatu Eliza Siemianowska poinformowała, że rzeczywiście wskazany był
błąd i przeprasza, że go nie poprawiła. Ma być zapisane 10 tys. i zarazem odpowiedni
pracownik dokona tej korekty.
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. 12
Przystąpiono do realizacji pkt 12 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 18 radnych.
W głosowaniu brało udział 18 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 18 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
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- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 9.
Ad. 13
Przystąpiono do realizacji pkt 13 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXVI/151/2017 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 lutego 2017 r.
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?
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 10.
Ad. 14
Przystąpiono do pkt 7 porządku obrad tj. Interpelacje i zapytania radnych.
Edward Skobelski złożył interpelację dot. wykonania chodnika dla pieszych przy
drodze powiatowej 1093F od nr 36 ul. Kolejowej w Mirostowicach Dolnych w kierunku
Łaz.
Interpelacje podparł pismem grupy inicjatywnej z Mirostowic Dolnych z podpisami 413
mieszkańców.
Przewodnicząca Rady Helena Sagasz przypomniała, iż w 2015 składała interpelację
dot. wybudowania ronda na skrzyżowaniu z obwodnicą w kierunku Żary – Lubsko.
Interpelacje składała do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i wówczas
Rada otrzymała odpowiedź, że zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania z drogą
wojewódzką nr 287 na skrzyżowanie typu rondo”, znajduje się w zatwierdzonym przez
GDDKiA w 2014 r. „Programie Redukcji Liczby Ofiar Śmiertelnych” pod pozycją 313.
Obecnie trwa inwestycja miejska związana z przebudową drogi miejskiej ul.
Zielonogórskiej, więc w większości ruch od strony Zielonej Góry skierowany jest na tę
obwodnicę. Miasto Żary lada dzień przystąpi do budowy ronda przy zbiegu ulic: Okrzei,
Zgorzelecka i Fabryczna, co spowoduje, że ruch z autostrady przez Olbrachtów też
skierowany zostanie na tę obwodnicę. Trwa także przebudowa drogi powiatowej ul.
Moniuszki, więc nie będzie możliwości rozładowania ruchu samochodowego przez
miasto.
Dlatego też na czas budowy ww dróg wskazane byłoby czasowe postawienie
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą Żary – Lubsko.
Takie stanowisko potwierdził Komendant Powiatowy Policji, który uważa, że ta
propozycja jest bardzo dobra.
Wyjazd z Żar w kierunku Grabik-Dróżków – Żary i odwrotnie jest bardzo uciążliwy i
niebezpieczny.
Radny Edward Łyba zwrócił się z pytaniem dot. wykonania Wieloletniej Prognozy
Finansowej powiatu Żarskiego za I półrocze 2017 r. w tej informacji zapisana jest
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termomodernizacja Zespołu szkół Ekonomicznych w Żarach. W tej informacji jest
wskazany czas realizacji lata 2016 – 2017 o łącznych nakładach finansowych 1 357
845,00 zł. a wykonanie na 30.06.2017 r. wynosi tylko 1 200,00 zł
Starosta Janusz Dudojc wyjaśnił, ze czekamy cały czas na ogłoszenie konkursu na
termomodernizacje, a ta kwota to koszt wykonanego studium.
Radny Kazimierz Drozd zawnioskował o wykonanie przeglądów przejazdu DłużekGręzawa do granic gminy Tuplice. Zwrócił także uwagę na potrzebę naprawy drogi i
pobocza Tuplice-Brody.
Starosta Janusz Dudojć w odpowiedzi na stwierdzenia Pana Drozda, poinformował,
że na bieżąco wykonuje się naprawy wszelkich dróg i poboczy. Odcinki do remontu,
przebudowy i powierzchniowego utrwalenia dróg przygotowuje się do planu na rok
2018. Dłużek-Gręzawa do granic gminy Tuplice przygotowane jest do realizacji w taki
sposób, w jaki wykonano drogę Guzów-Zabłocie.
Radny Wiktor Kułdosz zwrócił się z pytaniem, czy nie można by było wejść w
porozumienie z gmina Trzebiel, aby to gmina Trzebiel przejęła zimowe utrzymanie
dróg w Żarkach Wielkich.
Starosta poinformował, że odbyto spotkanie z 3 miastami: Żary, Jasień, Lubsko w
sprawie ewentualnego przejęcia przez nich dróg powiatowych. Na naszą propozycję
odpowiedziało tylko miasto Lubsko, więc to nie jest taka prosta sprawa, aby przekazać
nasze drogi powiatowe dla gmin.
Ad. 15
Przystąpiono do realizacji pkt 8 porządku obrad tj. Wolne wnioski, sprawy różne.
Radna Pani Anna Ślawska podziękowała za zrealizowane inwestycje drogowe na
terenie gminy Lipinki Łużyckie.
Starosta Janusz Dudojć zaprosił Radnych na Powiatowy Dzień Zdrowia tzw. „Białą
sobotę”, która odbędzie się w Lubsku w parku przy Domu Pomocy Społecznej.
Poinformował, że takie właśnie imprezy będą realizowane w poszczególnych gminach
naszego powiatu, oczywiście, jeżeli gmina będzie chciała.
Przewodnicząca Rady Pani Helena Sagasz zaprosiła Radnych do Wiciny-Grodziska
na sobotni plener, który rozpocznie się o godz. 12.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu zamknęła
posiedzenie XXXI sesji Rady Powiatu Żarskiego o godz. 1250 i zaproponowała, aby
Radni udali się wszyscy do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w
Żarach, aby zobaczyć stan zaawansowania robót budowlanych przy modernizacji
warsztatów Centrum
Protokół z odtworzonego
nagrania oraz notatek z przebiegu
obrad sesji sporządziła:
Barbara Suprynowicz
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