PROTOKÓŁ NR XXXIV/2017
z sesji Rady Powiatu Żarskiego odbytej w Żarach
w dniu 21 grudnia 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 Helena Sagasz stwierdziła, że Radni otrzymali porządek obrad
sesji, tj.
1. Przyjęcie protokołu XXXIII 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. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
5. Podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Żarskiego na 2018 rok:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu
Powiatu – wg posiadanych materiałów
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych,
d) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii i wniosków
poszczególnych komisji – autopoprawka Zarządu Powiatu.
e) dyskusja nad wnioskami oraz wniesionymi autopoprawkami i ich przegłosowanie,
f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Żarskiego na lata 2018-2025:
a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej,
b) głosowanie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2017.
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 uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na rok 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji
Rewizyjnej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Stałych
Rady Powiatu Żarskiego na rok 2018.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski, sprawy różne.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi bądź
propozycje do zaproponowanego porządku obrad?

Brak.
Ad. 1
Przystąpiono do realizacji pkt 1 porządku obrad tj przyjęcia protokołu XXXIII sesji Rady
Powiatu Żarskiego.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
protokołu?
Brak uwag.
Przystąpiono do głosowania.
W posiedzeniu sesji udział brało 21 radnych.
W głosowaniu brało udział 21 radnych:
„za przyjęciem” - 20 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 1 głos
Protokół z XXXIII sesji Rady Powiatu został przyjęty większością głosów.
Ad. 2
Przystąpiono do realizacji 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.
Ad. 3
Przystąpiono do realizacji pkt 3 porządku obrad tj. informacji Przewodniczących
Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy Komisji w okresie między sesjami.
Przewodniczący Komisji Zdrowia
poinformował, że Komisja w okresie

i Opieki Społecznej Pan Marek

Femlak

Przewodniczący Edukacji i Unii Europejskiej Pan Tadeusz Płóciennik poinformował,
że Komisja
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej Pan Tomasz
Czajkowski poinformował, że Komisja
Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Pan Edward Bojko poinformował, że
Komisja w okresie międzysesyjnym
Przewodniczący Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich Pan Edward
Łyba poinformował, że Komisja w okresie międzysesyjnym
Ad. 4
Przystąpiono do realizacji pkt 4 porządku obrad tj. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z
realizacji rocznego planu kontroli.
Sprawozdanie złożył Sekretarz Komisji rewizyjnej Pan Kazimierz Drozd.

Ad. 5
Przystąpiono do realizacji pkt 5 porządku obrad tj. podjęcia Uchwały Budżetowej
Powiatu Żarskiego na 2018 rok:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu
Powiatu
Przewodnicząca Rady oznajmiła, że Radni otrzymali projekt uchwały budżetowej
wraz z uzasadnieniem w miesiącu listopadzie– zał. nr 3.
Skarbnik powiatu poinformowała, że dzisiaj na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Zarząd przyjął autopoprawkę, a mianowicie ………………
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
Skarbnik Powiatu Eliza Siemianowska odczytała Uchwałę Nr Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia r. – zał. nr 4.
c) przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych,
Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących Komisji Stałych o przedstawienie
stanowisk Komisji Stałych Rady w przedmiocie projektu uchwały budżetowej powiatu
Żarskiego na 2018 rok.
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Pan Marek Femlak
poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
budżetowej na rok 2018 przy 4 glosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”.
Przewodniczący Komisji Edukacji i Unii Europejskiej Tadeusz Płóciennik
poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu na rok 2018.
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej Pan Tomasz
Czajkowski poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały budżetowej na rok 2018.
Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Pan Edward Bojko poinformował, że
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na rok 2018.
Przewodniczący Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich Pan Edward
Łyba poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej
na rok 2018.
d) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii i wniosków
poszczególnych komisji.
Przewodnicząca Rady Pani Helena Sagasz poinformowała, że w związku z tym,
że opinie o budżecie były pozytywne i nie zgłoszono wniosków w trakcie obrad
poszczególnych Komisji, uważa, że możemy przejść do pkt e.
e) dyskusja nad wnioskami oraz wniesionymi autopoprawkami i ich przegłosowanie,

Zarząd Powiatu wprowadził autopoprawkę, czy w związku z tym są jakieś pytania.
Brak.
f)

głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

Przystąpiono do głosowania nad autopoprawką do projektu budżetu zgłoszoną przez
Zarząd Powiatu wg zał. nr 2 do porządku obrad.
W posiedzeniu sesji brało udział 21 radnych.
W głosowaniu brało udział 21 radnych:
„za podjęciem” – 21 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie – głosowanie jawne.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały budżetowej na rok 2018.
W posiedzeniu sesji brało udział 21 radnych.
W głosowaniu brało udział 21 radnych:
„za podjęciem” – 20 głosów,
„przeciw” – 1 głos,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów
Uchwała została podjęta większością głosów – głosowanie jawne – zał. nr 5.
Ad. 6
Przystąpiono do realizacji pkt 6 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2018-2025:
Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2018-2025, radni otrzymali wraz z
projektem uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na rok 2018. Obradowały Komisje i
nie było żadnych uwag.
a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2018-2025.
Skarbnik powiatu Pani Siemianowska odczytała Uchwałę Nr Składu Orzekającego
Regionalnej
Izby
Obrachunkowej
w
Zielonej
Górze
z
dnia
r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2017-2025 – zał. nr 6
b) głosowanie.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 21 radnych.
W głosowaniu brało udział 21 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 20 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 1 głos
Uchwała została podjęta większością głosów – zał. nr 7.

Ad. 7
Przystąpiono do realizacji pkt 7 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
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 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 8.
Ad. 8
Przystąpiono do realizacji pkt 8 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2017 r.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi do
projektu uchwały?
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 9.
Ad. 9
Przystąpienie do realizacji pkt 9 porządku obrad, tj. podjęcia 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 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 10.
Ad. 10
Przystąpiono do realizacji pkt 10 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie

uchwalenia planu pracy Rady Powiatu 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 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 11.
Ad. 11
Przystąpiono do realizacji pkt 11 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.

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 12.
Ad. 12
Przystąpiono do realizacji pkt 12 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
zatwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego 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 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 13.

Ad. 13
Przystąpiono do realizacji pkt 13 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
nadania skrzyżowaniu z ruchem okrężnym ulic Moniuszki, Lotników i Wieniawskiego
imienia: „Rondo im.100-lecia Odzyskania Niepodległości”
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 14.
Ad. 14
Przystąpiono do realizacji pkt 14 porządku obrad, tj. Interpelacje i zapytania radnych.

Ad. 15
Przystąpiono do realizacji pkt 15 porządku obrad, tj. Wolne wnioski, sprawy różne.
Brak.
Starosta Janusz Dudojc poinformował, że jeżeli wszystko pójdzie w negocjacjach z
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu zamknęła
posiedzenie XXXIV sesji Rady Powiatu Żarskiego o godz. 1140.

Protokół z odtworzonego
obrad sesji sporządziła:
Małgorzata Najdek

