PROTOKÓŁ NR XXXIII/2017
z sesji Rady Powiatu Żarskiego odbytej w Żarach
w dniu 30 listopada 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 w tym Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach oraz pracownika PCPRu Martę
Kowalczuk.

Przed rozpoczęciem obrad, Starosta Żarski Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata
Issel oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Żarskiego Helena Sagasz wręczyli list
gratulacyjny i kwiaty Pani Marcie Kowalczuk, wyróżnionej tytułem Społecznika Roku
2017 w kategorii „Szczególne Osiągnięcia w Pomocy Społecznej”, która od ponad
dziesięciu lat pracuje ze sprawcami przemocy domowej w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Żarach. Pogratulowano również Pani Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy rodzinie Justynie Przedaszek.

Na podstawie listy obecności (zał. nr 1) Przewodnicząca Rady stwierdziła, 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 XXXII 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. 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.
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 zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na
2017 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Żarskiego na lata 2017-2025.
8. Informacja o programie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski, sprawy różne.

Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
przedstawionego programu sesji?
Brak.
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Ad. 1
Przystąpiono do realizacji pkt 1 porządku obrad tj. przyjęcia protokołu XXXII 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 21 radnych:
„za przyjęciem” - 20 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 1 głos
Protokół z XXXII sesji Rady Powiatu został przyjęty.
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 zapytała, czy ktoś ma uwagi bądź pytania do sprawozdania?
Radny Powiatu Kazimierz Drozd zadał pytanie Panu Staroście odnośnie spotkania
17 listopada „akcja czad-dym” oraz spotkania 28 listopada, które odbyło się
w Forście. Czego dotyczyły te spotkania pytał Radny.
Pan Starosta wyjaśnił, że 17 listopada w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Lubsku oraz w Starostwie Powiatowym w Żarach w ramach
kampanii społecznej „Czad i ogień. Obudź czujność” odbyły się konferencje
zorganizowane przez Starostwo oraz Komendanta Powiatowego PSP w Żarach
Roberta Słowikowskiego. W spotkaniach licznie uczestniczyli dyrektorzy jednostek
organizacyjnych Powiatu Żarskiego, dyrektorzy i pracownicy placówek oświatowych,
zarządcy wspólnot mieszkaniowych oraz mieszkańcy Powiatu Żarskiego. Gościem
konferencji w Lubsku była Pani Joanna Brodzik – Prezes Zarządu Fundacji „Opiekun
Serca”. Szkolenie poświęcone zostało zagadnieniom dotyczącym bezpieczeństwa
w sytuacjach kryzysowych oraz bezpieczeństwa pożarowego. A na zakończenie
spotkania rozdano uczestnikom czujki czadu i dymu ufundowane przez Powiat.
Starosta wyjaśnił, że 28 listopada spotkał się w Forście ze Starostą
w sprawie sytuacji w Brożku w związku z największym pożarem w Polsce
i pogorzeliskiem. Ustalono kolejny termin spotkania na kwiecień przyszły rok, które
odbędzie się już u Nas powiedział Starosta. Stwierdził również, że rozmawiał ze
Starostą niemieckim nt. wspólnych inicjatyw: projektu drogi Zasieki – Janiszowice wniosek został złożony do Interregu. Zabiegam o lobbing w tej sprawie u Starosty
niemieckiego – zaznaczył Starosta.
Radny Edward Łyba zwrócił się z pytaniem do Starosty odnośnie preliminarzy
rocznych kosztów utrzymania WTZ w Żarach i w Lubsku na rok 2018.
Starosta wyjaśnił Radnemu, że mamy uregulowane sprawy finansowe zarówno
w jednym jak i w drugim WTZ.
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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 w okresie międzysesyjnym Komisja obradowała 1 raz.
Zaopiniowano pozytywnie projektu budżetu na przyszły rok oraz plan pracy na rok
2018.
Przewodniczący Edukacji i Unii Europejskiej Pan Tadeusz Płóciennik poinformował,
że w okresie międzysesyjnym Komisja obradowała 1 raz. Jednogłośnie przyjęto
budżet na rok 2018, oraz projekt WPF na lata 2018 – 2025. Przyjęto plan komisji na
przyszły rok. Przewodniczący komisji poinformował, że w obradach komisji
uczestniczyły dwie dyrektorki p. Elżbieta Maćko oraz p. Lucyna Hoffmann – Czyżyk,
które przedstawiły jak wygląda pomoc psychologiczna w świetle nowych przepisów,
oraz aktywizacja absolwentów szkół specjalnych. W komisji wziął udział także
Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia, przedstawił zmiany, które mają nastąpić
w Karcie Nauczyciela.
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej - Pan
Tomasz Czajkowski - poinformował, że w okresie międzysesyjnym Komisja
obradowała 1 raz. Jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano budżet na przyszły rok.
Plan komisji na rok 2018 został ramowo uzgodniony, a na kolejnym posiedzeniu
będzie gotowy do przyjęcia. Na komisji zostały poruszone sprawy bieżące, głownie
temat drogi na ulicy Moniuszki oraz temat ograniczenia tonażu dla pojazdów.
Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Pan Edward Bojko poinformował,
że w okresie międzysesyjnym komisja obradowała 1 raz. Za przyjęciem projektu
budżetu na rok 2018 były 2 osoby, 1 się wstrzymała od głosu. Jednogłośnie przyjęto
projekty uchwał na sesję, oraz plan pracy na 2018 rok.
Przewodniczący Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich Pan Edward
Łyba poinformował, że w okresie międzysesyjnym komisja obradowała 1 raz.
Głównym tematem była analiza bezrobocia w powiecie żarskim za minione
10 miesięcy 2017 roku. Pozytywnie zaopiniowano budżet na 2018 rok, oraz przyjęto
plan pracy na przyszły rok.
Ad. 4
Przystąpiono do pkt 4 porządku obrad tj. 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.
Radny Powiatu Marek Cieślak zwrócił się do Starosty o wykreślenie w paragrafie
7 pkt. 1 odnośnie turystyki zdania „szkolenie kadr turystycznych”, ponieważ zawęża
to możliwość działania w innych zakresach.
Głos zabrał Mecenas Michał Zwolak – rozumiem, że chodzi o wykreślenie „szkolenie
kadr turystycznych” – zapytał.
Radny Marek Cieślak odpowiedział, że chodzi o słowo „turystycznych”.
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Głos zabrał Starosta – rozumiem, że chodzi o to żeby szkolić wszystkich, a nie tylko
z kadr turystycznych.
Radny Marek Cieślak – chodzi o to, żeby nie zawężać szkolenia instruktorów sportu
do turystyki, bo inaczej nie będziemy mieli podstawy żeby pomóc.
Mecenas Michał Zwolak – podsumowując - nie ma przeciwskazań żeby to wykreślić,
pytanie czy powiat będzie wykonywał te zadania czy nie.
Radny Cieślak – zgłaszam poprawkę do uchwały o wykreślenie „szkolenie kadr
turystycznych”.
Głos zabrała Przewodnicząca Rady Powiatu Helena Sagasz – wykreślamy zdanie
„szkolenie kadr turystycznych”.
Radca Michał Zwolak – proponuje, ażeby zrobić to troszkę inaczej – równocześnie
należy dokonać zmiany w pierwszej części zdania odnośnie kultury fizycznej jak
i turystyki – analogicznie do zaproponowanej zmiany.
Zdanie:
„w zakresie kultury fizycznej i turystyki: Zadanie wspierania rozwoju kultury fizycznej i
sportu poprzez: organizację zawodów sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady
Młodzieży, organizacja innych imprez sportowo-rekreacyjnych. Zadanie wspierania
działań na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki poprzez: organizację imprez
turystycznych, popularyzację działań w zakresie krajoznawstwa i turystyki, szkolenie
kadr turystycznych, rozwój infrastruktury turystycznej.”
zamienić na:
„w zakresie kultury fizycznej i turystyki: Zadanie wspierania rozwoju kultury fizycznej i
sportu poprzez: organizację zawodów sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady
Młodzieży, organizacja innych imprez sportowo-rekreacyjnych, szkolenie kadr.
Zadanie wspierania działań na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki poprzez:
organizację imprez turystycznych, popularyzację działań w zakresie krajoznawstwa i
turystyki, szkolenie kadr, rozwój infrastruktury turystycznej.”
Wprowadzono poprawki do projektu uchwały.
Przystąpiono do głosowania nad poprawionym projektem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 21 radnych.
W głosowaniu brało udział 21 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 21 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Jednogłośnie przyjęto poprawkę – zał. nr 3.
Radny Powiatu Edward Łyba zwrócił się z pytaniem – w stosunku do poprzedniej
uchwały z ostatniej sesji zniknęły zadania, które są przewidziane w punkcie 6, czy te
dwa punkty zostały włączone do pomocy społecznej?
Pani Sekretarz Agnieszka Domaradzka potwierdziła, że tak.
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Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma jeszcze
pytania.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały po uwzględnieniu poprawek.
W posiedzeniu sesji brało udział 21 radnych.
W głosowaniu brało udział 21 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 21 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Podjęto jednogłośnie – zał. nr 3.
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 – zał.
Przesuwamy środki pomiędzy paragrafami, ażeby je w pełni wykorzystać –
zaznaczyła Helena Sagasz.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały.
Brak.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 21 radnych.
W głosowaniu brało udział 21 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 21 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 4.
Ad. 6
Przystąpiono do realizacji pkt 6 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały zmiany
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2017 r.
Głos zabrała Skarbnik Powiatu – Zarząd przyjął zmianę do uchwały, jest to
przedostatnia sesja w tym roku, trzeba wykorzystać środki z tytułu zwiększenia
dochodów w jednostkach.
Radny Edward Łyba spytał, z czego wynika zmniejszenie planu wydatków w Domu
Pomocy Społecznej w Miłowicach.
Skarbnik odpowiedziała – jest to korekta budżetu o błędnie, podwójnie wnioskowaną
odprawę emerytalną pracownika DPSu w Miłowicach.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 21 radnych.
W głosowaniu brało udział 21 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 21 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
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- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 6.
Ad. 7
Przystąpiono do realizacji pkt 7 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 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 21 radnych.
W głosowaniu brało udział 21 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 21 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 7.
Ad. 8
Przystąpiono do realizacji pkt 8 porządku obrad, tj.: Informacja o programie
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Pan Bartłomiej Kubiak przedstawił
zgromadzonym informacje o programie kompleksowego wsparcia dla rodzin
„Za życiem”, którego nadrzędnym celem jest rzeczywista i pełna pomoc dla osób
niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin. Dodatkowo, w programie przewidziana
została pomoc dla kobiet w okresie ciąży porodu i połogu oraz rozwój wsparcia dla
matek z małoletnimi dziećmi.
W Powiecie Żarskim, w ramach programu „Za życiem”, kompleksową opieką
otoczone zostaną uczennice w ciąży, dla których przygotowane będą 4 pokoje
w bursie przy Specjalnym Ośrodku dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach
oraz zostanie utworzony ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy przy
Zespole Poradni Psychologiczno–Pedagogicznych Powiatu Żarskiego, którego
głównym zadaniem będzie zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do
aktywnej pomocy ze strony państwa, a jego rodzicom fachowej informacji dotyczącej
dziecka oraz jego problemów rozwojowych. Koszt projektu, realizowanego w latach
2017-2021 w Powiecie Żarskim, wyniesie: 712 tys. 280 zł.
Ad. 9
Przystąpiono do pkt. 9 porządku obrad tj. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Powiatu Kazimierz Drozd wniósł interpelację o wykonanie ronda na
skrzyżowaniu Wapiennej i Piastowskiej + oświetlenie oraz o ścieżkę rowerową z Żar
do Żagania.
Głos zabrał Starosta - Zgodnie z informacjami przekazanymi przez GDDKiA w
ramach Programu Budowy Dróg Krajowych (Likwidacja Miejsc Niebezpiecznych)
został opracowany plan inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w
woj. Lubuskim na DK12 w miejscowości Żary” obejmujący rozbudowę drogi krajowej
z drogą wojewódzką na skrzyżowanie typu rondo, który czeka na zatwierdzenie i
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przyznanie finansowania przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa, budowa ronda
ma kosztować 7 mln złotych i prawdopodobnie będzie w 2018 roku.
Ścieżka rowerowa wzdłuż drogi krajowej (miasto Żary, gmina Żary, miasto Żagań)
mają na ten temat rozmawiać gminy, z tego, co wiem chcą zrobić projekt powiedział
Starosta.
Jeśli jeszcze chodzi o A18 to dyrektor Langer powiedział, że idzie to w dobrym
kierunku, w 2019 roku sprawa się ruszy – zaznacza Starosta
Radny Drozd zapytał również na czyje zaproszenie przybył Pan Adam Michnik do
Luny, kto zorganizował to spotkanie.
Starosta odpowiedział, że nic mu w tej sprawie nie wiadomo, że nie leży to w
zakresie powiatu.
Przewodnicząca Rady Powiatu zgłosiła żeby wnieść interpelację do Zarządu Dróg
Wojewódzkich – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW294 od Jasienia do Trzebiela
– w związku z bardzo dużym niebezpieczeństwem występującym na powyższej
drodze podczas wymijania się samochodów (grząskie w trakcie opadów, obniżone
w stosunku do jezdni i powybijane głębokie dziury) zachodzi pilna potrzeba
wykonania tej inwestycji. O przebudowę tej drogi zabiegają od lat gminy: Jasień,
Tuplice i Trzebiel.
Radni wyrazili zgodę na wniesienie interpelacji.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma jeszcze
zapytania i interpelację.
Brak.
Ad. 10
Przystąpiono do realizacji pkt 10 porządku obrad tj. Wolne wnioski, sprawy różne.
Starosta zaprosił Radnych po zakończeniu obrad do Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Żarach, aby obejrzeć zmodernizowane
pomieszczenia.
Zaprosił również Radnych na otwarcie drogi Strzeszowice – Jędrzychowice 13tego
grudnia o godzinie 13.00. Przypomniał o konferencji podsumowującej 15 lat
funkcjonowania Szpitala na Wyspie w auli Państwowej Szkoły Muzycznej, która
odbędzie się 14stego grudnia o godzinie 10.00.
Poinformował, że kolejna sesja odbędzie się 21 grudnia, a po zakończeniu sesji
zaproponował, aby udać się na zmodernizowaną drogę na ul. Moniuszki.
Głos zabrała Przewodnicząca Rady – kolejna sesja będzie sesją budżetową,
zatwierdzimy na niej również plany pracy komisji na rok 2018.
Radny Tomasz Czajkowski powiedział, żeby wesprzeć interpelację Przewodniczącej
poprzez wysłanie do wiadomości do Zarządu Województwa.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu zamknęła
posiedzenie XXXIII sesji Rady Powiatu Żarskiego o godz. 1120.
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Po zakończeniu obrad, Starosta Janusz Dudojć wraz z Radnymi udali się do
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach.

Protokół z notatek z przebiegu
obrad sesji sporządziła: Małgorzata Najdek
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