PROTOKÓŁ NR XXXII/2017
z sesji Rady Powiatu Żarskiego odbytej w Żarach
w dniu 31 października 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 Radny 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 XXXI sesji Rady Powiatu Żarskiego.
2. Sprawozdanie Starosty Powiatu z prac Zarządu Powiatu w okresie między
sesjami.
3. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy
Komisji w okresie między sesjami.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 w
powiecie żarskim.
5. 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.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego
z organizacjami
pozarządowymi
oraz
podmiotami
wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok
2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/180/2017 Rady Powiatu
Żarskiego z dnia 28 września 2017 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na
2017 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Żarskiego na lata 2017-2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły
Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym
w
stopniu
umiarkowanym
lub
znacznym
oraz
dla
uczniów
z
niepełnosprawnościami sprzężonymi wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego im. Jana Pawła II w Lubsku w Szkołę Specjalną
Przysposabiającą do Pracy wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego im. Jana Pawła II w Lubsku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły
Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym
w
stopniu
umiarkowanym
lub
znacznym
oraz
dla
uczniów
z
niepełnosprawnościami sprzężonymi wchodzącej w skład Zespołu Szkół
Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Żarach w Szkołę Specjalną
Przysposabiającą do Pracy wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych im.
Marii Grzegorzewskiej w Żarach.
12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 wchodzącej w skład Ośrodka
Dla Dzieci Z Wadami Słuchu i Mowy im. Kornela Makuszyńskiego w Żarach w
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.

ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 2 wchodzącą w skład Ośrodka Dla
Dzieci Z Wadami Słuchu i Mowy im. Kornela Makuszyńskiego w Żarach.
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego
Ośrodka Szkolno –Wychowawczego im. Jana Pawła II w Lubsku w ośmioletnią
Szkołę Podstawową Specjalną wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno
– Wychowawczego im. Jana Pawła II w Lubsku.
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu
Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Żarach w ośmioletnią Szkołę
Podstawową Specjalną nr 1 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych im.
Marii Grzegorzewskiej w Żarach.
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 wchodzącej w skład Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach w
Branżową Szkołę I Stopnia nr 2 wchodzącą w skład Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach.
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Ośrodka Dla
Dzieci Z Wadami Słuchu i Mowy im. Kornela Makuszyńskiego w Żarach w
Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia wchodzącą w skład Ośrodka Dla Dzieci z
Wadami Słuchu i Mowy im. Kornela Makuszyńskiego w Żarach.
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Pawła II w Lubsku w Branżową
Szkołę Specjalną I Stopnia wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego im. Jana Pawła II w Lubsku.
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 wchodzącej w skład Zespołu Szkół
Budowlanych w Żarach w Branżową Szkołę I Stopnia nr 4 wchodzącą w skład
Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach.
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach w Branżową Szkołę I Stopnia nr 1
wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach.
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół
Technicznych im. Władysława Reymonta w Lubsku w Branżową Szkołę I Stopnia
nr 2 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Władysława Reymonta
w Lubsku.
Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
Interpelacje i zapytania radnych.
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 XXXI 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 20radnych:
„za przyjęciem” - 20 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 0 głosów
Protokół z XXXI 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 Pan Kazimierz Drozd zwrócił się z pytaniami, a mianowicie:
1. 5.10.2017 – zgromadzenie Związku Powiatów Lubuskich – wyczytał w gazecie, że
Żagań odstąpił?
2. 12.10.2017 – podpisanie porozumienia pomiędzy 34. Brygadą Kawalerii Pancernej
im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego a Powiatem Żarskim o
współpracy na rzecz obronności państwa, wychowania patriotycznego młodego
pokolenia Polaków, ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji historii i
tradycji.
Przypominał, że były w Żarach koszary i teraz tworzy się Obrony terytorialne.
Uważa, że jeżeli są włodarze miast a i powiatu i się spotykają, to, dlaczego nie
zabiegać o to, aby siedzibą Obrony terytorialnej było nasze miasto Żary?
Starosta w odniesieniu do zapytań poinformował, że jeżeli chodzi o 5.10.2017 zgromadzenie Związku Powiatów Lubuskich, to ten Związek powstał do jednego
określonego zadania, tj. poprawy dostępności do bazy danych geodezyjnych to
zadanie powoli rusza. Z 80 mln zł. nasz Powiat uzyskał połowę, to i tak czujemy się
pokrzywdzeni, chociaż dostaliśmy najwięcej.
12.10.2017 zostało podpisane porozumienie pomiędzy 34. Brygadą Kawalerii
Pancernej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego a Powiatem
Żarskim o współpracy na rzecz obronności państwa, wychowania patriotycznego
młodego pokolenia Polaków, ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji historii i
tradycji. Czy zabiegamy i czy pamiętamy. I pamiętamy i zabiegamy. Jest ona
przypisana do 3 powiatów, tj. powiatu żarskiego, żagańskiego i nowosolskiego i my
aktywnie uczestniczymy w różnego rodzaju spotkaniach, ćwiczeniach i będziemy też
mocno uczestniczyli i aktywnie w organizowaniu tej Obrony terytorialnej.
Starosta przytoczył ostatnie wydarzenia związane z występującymi na terenie
naszego Powiatu orkanami. Kiedyś takie zjawiska były raz na 4 lata a teraz są, co 2
tygodnie.
Pierwszy raz od dłuższego czasu nie ma problemu z dostawą prądu do Żar a to
dzięki nowej nitce Nowogród-Żary. Były jakieś lokalne przerwy, ale to już
spowodowane było stanem sieci.
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Pan Drozd zwrócił się z pytaniem dot. inwestycji na ul. Moniuszki, – do kiedy jest
umowa, bo na dziś to wszystko jest rozgrzebane. Przypomniał, że kiedyś była taka
firma Hydrobiel i za jeden dzień zwłoki dostała takie kary, że do dzisiaj chodzi po
sądach i w rezultacie uległa upadłości?
Starosta Janusz Dudojć stwierdził, ze rzeczywiście postęp prac może być
niezadawalający, ale to zjawisko generalnie dzieje się w całym kraju. Firm jest mało,
nie ma ludzi do takich robót. Sam osobiście zaangażował się w pomocy szukania
lokalnych firm, jako podwykonawców. Obecnie prace ruszyły pełną parą.
Pan Drozd ponowił pytanie, – jaki jest termin zakończenia inwestycji?
Starosta poinformował, że 15 grudnia 2017 r.
Radny Pan Edward Łyba zwrócił się z pytaniem dot. powierzenia obowiązków
dyrektora Powiatowego Domu Dziecka w Żarach. Kto to jest i dlaczego?
Wicestarosta Pani Małgorzata Issel wyjaśniła, że Dyrektor Powiatowego Domu
Dziecka w Żarach od dłuższego czasu przebywa na zwolnieniu lekarskim i tak
szybko nie wróci.
Dla prawidłowego funkcjonowania Domu obowiązki na ten czas powierzono Pani
Agnieszce Pakieła. Jest to wieloletni pracownik Domu Dziecka z doświadczeniem i ta
Pani wyraziła zgodę na pełnienie obowiązków na czas nieobecności Dyrektora
Domu. Dodatkowo zmieniono Regulamin organizacyjny i utworzono stanowisko
koordynatora.
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.
Na Komisję zaproszono Panią Prezes „Szpitala na Wyspie”, która przedstawiła
informację o funkcjonowaniu szpitala.
Szpital jest jednym z 11 szpitali powiatowych, które znalazły się w tzw. sieci szpitali i
od 1 października 2017 r. przez kolejne 4 lata mamy zapewnione budżetowe
finansowanie świadczeń medycznych z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Szpital funkcjonuje prawidłowo, trwają inwestycje. Bolączka jest natomiast brak
lekarzy i pielęgniarek, co odczuwa również 105 szpital wojskowy.
Inwestycja rozbudowy szpitala trwa prawidłowo.
Przewodniczący Edukacji i Unii Europejskiej Pan Tadeusz Płóciennik poinformował,
że Komisja spotkała się jeden raz. Było to wyjazdowe posiedzenie Komisji i odbyło
się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Spotkanie było bardzo
owocne.
Podsumowano Łużycką Wyższą Szkołę Humanistyczną, w którym obecnie
funkcjonuje Stowarzyszenie Edukacja i Technika i którego remont przeprowadza
Stowarzyszenie Edukacja i Technika z własnych środków.
Stowarzyszenie złożyło także sprawozdanie ze swojej działalności.
W posiedzeniu uczestniczyła również Pani Trocka, wieloletnia nauczycielka
przedmiotów zawodowych.
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Przewodniczący Komisji Pan Płóciennik stwierdził, że Centrum pomimo dużych
nakładów remontowych w dalszym ciągu potrzebuje środków finansowych na
remonty.
Kolejna część posiedzenia Komisji to przyjęcie informacji o realizacji zadań
oświatowych w roku szkolnym 20176/2017, którą przedstawił Naczelnik Wydziału
Edukacji i Zdrowia Pan Bartłomiej Kubiak.
Komisja również pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie przekształcenia
naszych szkół.
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej Pan Tomasz
Czajkowski poinformował, że Komisja odbyła jedno posiedzenie.
Na posiedzeniu obecna była Pani Powiatowa Inspektor Nadzoru Budowlanego, która
przedstawiła informacje o funkcjonowaniu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego.
Pan Czajkowski przypomniał, że swego czasu trwały przymiarki do reorganizacji
Inspektoratu, gdzie według założeń nasz powiat przypisany byłby do okręgu
zielonogórskiego.
Pani Inspektor poinformowała, że bolączką w prawidłowym funkcjonowaniu
Inspektoratu są zbyt małe środki finansowe na jego działalność a co za tym idzie
brak pracowników i duża rotacja wśród pracowników.
Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Pan Edward Bojko poinformował, że
Komisja odbyła posiedzenie, na którym zaopiniowała projekty uchwał na XXXII sesję
Rady Powiatu.
Przewodniczący Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich Pan Edward
Łyba poinformował, że Komisja obradowała jeden raz.
Na posiedzeniu Komisji dokonano analizy losów absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych oraz zajmowano się kierunkami kształcenia w odniesieniu do
potrzeb Rynku Pracy.
Ad. 4
Przystąpiono do pkt 4 porządku obrad tj. Informacji o stanie realizacji zadań
oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 w powiecie żarskim – zał. nr 3.
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?
Brak pytań.
Ad. 5
Przystąpiono do realizacji pkt 5 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.
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Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 20 radnych.
W głosowaniu brało udział 20 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 20 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 4.
Ad. 6
Przystąpiono do pkt 6 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie Rocznego
programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie na rok 2018.
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 20 radnych.
W głosowaniu brało udział 20 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 20 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 5.
Ad. 7
Przystąpiono do pkt 7 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie uchylenia
Uchwały Nr XXXI/180/2017 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 września 2017 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 20 radnych.
W głosowaniu brało udział 20 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 20 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 zmiany 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?
Brak.
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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 7.
Ad. 9
Przystąpiono do realizacji pkt 9 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2017-2025
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że dzisiaj dodatkowo otrzymali Radni erratę do
pierwotnego projektu uchwały – zał. nr 8 i czy ktoś z radnych ma uwagi do projektu
uchwały i erraty?
Brak pytań.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 20 radnych.
W głosowaniu brało udział 20 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 20 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 9.
Ad. 10
Przystąpiono do realizacji pkt 10 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej
do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi wchodzącej w
skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Pawła II w Lubsku
w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy wchodzącą w skład Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Pawła II w Lubsku.
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 20 radnych.
W głosowaniu brało udział 20 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 20 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 10.
Ad. 11
Przystąpiono do realizacjipkt11 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej
do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi wchodzącej w
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skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Żarach w Szkołę
Specjalną Przysposabiającą do Pracy wchodzącą w skład Zespołu Szkół
Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Żarach.
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 20 radnych.
W głosowaniu brało udział 20 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 20 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 11.
Ad. 12
Przystąpiono do realizacjipkt12 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
Specjalnej nr 2 wchodzącej w skład Ośrodka Dla Dzieci Z Wadami Słuchu i Mowy im.
Kornela Makuszyńskiego w Żarach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 2
wchodzącą w skład Ośrodka Dla Dzieci Z Wadami Słuchu i Mowy im. Kornela
Makuszyńskiego 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 20 radnych.
W głosowaniu brało udział 20 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 20 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 12.
Ad. 13
Przystąpiono do realizacjipkt13 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego im.
Jana Pawła II w Lubsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną wchodzącą w
skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Pawła II w Lubsku.
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 20 radnych.
W głosowaniu brało udział 20 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 20 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
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Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 13.
Ad. 14
Przystąpiono do realizacji pkt 14 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
Specjalnej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii
Grzegorzewskiej w Żarach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 1
wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej 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 20 radnych.
W głosowaniu brało udział 20 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 20 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 14.
Ad. 15
Przystąpiono do realizacjipkt15porządkuobrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2
wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji
Edukacji Narodowej w Żarach w Branżową Szkołę I Stopnia nr 2 wchodzącą w skład
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej 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 20 radnych.
W głosowaniu brało udział 20 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 20 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 15.
Ad. 16
Przystąpiono do realizacji pkt 16 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Specjalnej wchodzącej w skład Ośrodka Dla Dzieci Z Wadami Słuchu i Mowy im.
Kornela Makuszyńskiego w Żarach w Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia
wchodzącą w skład Ośrodka Dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy im. Kornela
Makuszyńskiego w Żarach.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały?
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Brak.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 20 radnych.
W głosowaniu brało udział 20 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 20 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 16.
Ad. 17
Przystąpiono do realizacji pkt 17 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
im. Jana Pawła II w Lubsku w Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia wchodzącą w
skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Pawła II w
Lubsku.
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 20 radnych.
W głosowaniu brało udział 20 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 20 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 17.
Ad. 18
Przystąpiono do realizacji pkt 18 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach w Branżową Szkołę I
Stopnia nr 4 wchodzącą 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 20 radnych.
W głosowaniu brało udział 20 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 20 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 18.
Ad. 19
10

Przystąpiono do realizacji pkt 19 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach w
Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 wchodzącą 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 20 radnych.
W głosowaniu brało udział 20 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 20 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 19.
Ad. 20
Przystąpiono do realizacji pkt 20 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Władysława Reymonta w
Lubsku w Branżową Szkołę I Stopnia nr 2 wchodzącą w skład Zespołu Szkół
Technicznych im. Władysława Reymonta w Lubsku.
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 20 radnych.
W głosowaniu brało udział 20 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 20 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 20.
Radca prawy zgłosiła uwagę do pkt 6 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie na rok 2018. Projekt tej uchwały został zmieniony i o tej
zmianie powie Pani Sekretarz Powiatu i w związku z tym wnosi o reasumpcję
głosowania tej uchwały.
Sekretarz Powiatu Pani Agnieszka Domaradzka wyjaśniła, że w projekcie uchwały,
którą Radni otrzymali był zapis, że na poszczególne zadania powiatu realizowane
przez organizacje pozarządowe środki finansowe zapisane są w projekcie uchwały
budżetowej na rok 2018.
Organ nadzoru Wojewody Lubuskiego wymaga, aby były wpisane planowane środki
finansowe i tego dokonano i tak w § 10 ust. 2 dokonano zmiany zapisów w
brzmieniu:
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„ 2. Na poszczególne zadania powiatu planuje się na rok 2018 środki finansowe w
wysokości:
a) z zakresu rehabilitacji pomocy społecznej - 76 528,00 zł.
b) kultury fizycznej i turystyki - 50 000,00 zł.
c) kultury i edukacji - 150 000,00 zł.
d) z zakresu prowadzenia biblioteki - 15 000,00 zł.”
Przystąpiono do ponownego głosowania nad projektem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 20 radnych.
W głosowaniu brało udział 20 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 20 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie
Ad. 21
Przystąpiono do realizacji pkt 21 porządku obrad, tj. Informacji na temat złożonych
oświadczeń majątkowych.
Przewodnicząca Rady Pani Helena Sagasz odczytała informację na temat złożonych
oświadczeń majątkowych za rok 2016– zał. nr 21.
Ad. 22
Przystąpiono do pkt 22 porządku obrad tj. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Pan Tomasz Czajkowski zwrócił się z prośbą o wyrównanie pobocza drogi w
Grabiku na skrzyżowaniu kierunku Górki.
Radny Edward Skobelski zaproponował, aby w dogodnym okresie Komisja Ochrony
Środowiska i Infrastruktury Drogowej wspólnie z Wydziałem budownictwa i Ochrony
Środowiska zajęła się tematem chorujących kasztanowców.
Ad. 23
Przystąpiono do realizacji pkt 23 porządku obrad tj. Wolne wnioski, sprawy różne.
Przewodnicząca Rady Pani Helena Sagasz poinformowała Radnych, że dzisiaj na
sesji obecny jest Przewodniczący Rady Gminy Żary Pan Kasprów, który wystosował
do niej pismo o umożliwienie zabrania głosu na dzisiejszej sesji i przedstawienia
postulatów Radny Gminy Żary i mieszkańców Gminy Żary.
Pan Kasprów w swoim wystąpieniu stwierdził, że odpowiedzi, jakie otrzymują ze
Starostwa Powiatowego są bardzo krótkie, przeważnie o treści „przyjęliśmy do
wiadomości”.
Pan przewodniczący podziękował za dwie inwestycje, jakie Powiat wykonał, tj. za
drogę w Sieniawie Żarskiej ki chodnik w Lubanicach.
Jednak zdaniem Przewodniczącego potrzeby Gminy są bardzo duże a to m.in.
remont pobocza w Grabiku, droga Żary-Kunice-Siodło, remont drogi powiatowej w
Złotniku, remont pobocza przy pętli w Kadłubiu, postawienie lustra w Kunicach w
kierunku Łaz, naprawa pobocza ul. Górnej w Bieniowie, wykonanie chodnika w
Łazach, chodnik w Olbrachtowie.
Pan Kasprów poinformował, że Gmina Żary jest otwarta na współpracę, co widać po
już zrealizowanych dofinansowaniach do wykonanych zadań.
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Dlatego tez zwrócił się do Rady, aby otrzymał na przedstawione potrzeby odpowiedź
na piśnie, aby mógł przedstawić ją Radnym Gminy.
Starosta Janusz Dudojć stwierdził, ze Powiat w 2017 roku wykonał:
- droga Biedrzychowice – Bieniów – 55,5 km powierzchniowego utrwalenia,
- Lubanice – 3,2 km,
- Żary – Łaz – 300 m
- Lubanice – chodnik – 1,4 km,
Przygotowywane są projekty techniczne na:
- przebudowa drogi nr 1076 Złotnik,
- przebudowa drogi nr 1089 Złotnik,
- przepust na drodze nr 1090 Kadłubie,
- chodnik przy drodze nr 1093 Żary ul. Komuny Paryskiej – Łaz,
- przebudowa drogi w Mirostowicach.
Oprócz tego w ramach bieżącego utrzymania dróg wykonujemy koszenie,
profilowanie poboczy, przycinanie drzew.
Starosta odniósł się także do drogi w Siodle. Ta droga została przedrukowana.
Stwierdził, że dużo robi się na drogach powiatowych w Gminie Żary, ale trzeba brać
pod uwagę, że mamy 10 gmin w powiecie i w każdej gminie mamy drogi powiatowe.
Radny Edward Skobelski w uzupełnieniu wypowiedzi Starosty poinformował, że jest
Komisja merytoryczna, która jeździ po drogach i typuje drogi, które wymagają tego
remontu.
Radny Pan Tomasz Czajkowski zgłosił, że jego zdaniem na skrzyżowaniu drogi
Olbrachtów z drogą krajową lustro stoi w pasie dróg krajowych.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu zamknęła
posiedzenie XXXII sesji Rady Powiatu Żarskiego o godz. 1130.
Protokół z odtworzonego
nagrania oraz notatek z przebiegu
obrad sesji sporządziła:
Barbara Suprynowicz
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