PROTOKÓŁ NR XXXV/2018
z sesji Rady Powiatu Żarskiego odbytej w Żarach
w dniu 30 stycznia 2018 r.
Otwarcia posiedzenia dokonała o godzinie 1000 Przewodnicząca Rady Powiatu Helena
Sagasz witając wszystkich radnych, Starostę, Wicestarostę, Sekretarza, Skarbnika
Powiatu oraz wszystkich zaproszonych gości.
Przed rozpoczęciem obrad, Starosta Żarski Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata
Issel wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu Heleną Sagasz złożyli serdeczne
gratulacje i życzenia z okazji 10-lecia pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej
oraz wręczyli nagrodę pieniężną Państwu Jolancie i Zbigniewowi Prońko.

Na podstawie listy obecności (zał. nr 1) Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na sali
obecnych jest 20 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.
Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu XXXIV 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 Starosty z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
5. Informacja na temat podjętych działań w zakresie szkolnictwa zawodowego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego
na 2018 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Żarskiego na lata 2018-2025.
8. Podjęcie
uchwały
w
sprawie
upoważnienia
Komisji
Rewizyjnej
do przeprowadzenia uproszczonego postępowania skargowego – zał. nr 5.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żagańskiemu
na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych poprzez
prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2018
roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla niepublicznych szkół, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości
ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania
dotacji.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska
dla Powiatu Żarskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 roku
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski, sprawy różne.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma uwagi bądź
propozycje do zaproponowanego porządku obrad.
Brak uwag.

Przewodnicząca Rady Powiatu Helena Sagasz – program porządku obrad został
przyjęty.
Ad. 1
Przystąpiono do realizacji pkt 1 porządku obrad tj. przyjęcia protokołu XXXIV 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 20 radnych.
W głosowaniu brało udział 20 radnych:
„za przyjęciem” – 20 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 0 głosów
Protokół z XXXIV sesji Rady Powiatu został przyjęty.
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
(zał. nr 2).
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Radni otrzymali sprawozdanie z prac Zarządu
i w związku z tym zwróciła się z pytaniem, czy ktoś ma uwagi bądź pytania do
sprawozdania.
Radny Wiktor Kułdosz spytał Starostę o spotkanie w Mirostowicach Dolnych,
spotkanie w sprawie chodnika, poprosił o przybliżenie sprawy, gdyż w gminie Trzebiel
jest porozumienie w sprawie chodnika, że wykonuje gmina, a powiat tylko dostarcza
materiały.
Starosta wyjaśnił, że na prośbę sołtysa Mirostowic Dolnych, spotkał się razem
z Radnym Edwardem Skobelskim z mieszkańcami Mirostowic Dolnych. Chodniki,
o których była mowa, były budowane po wojnie, taka jest prawda – zaznaczył Starosta.
Powoli staramy się to zmieniać, w gminie Żary wykonaliśmy już chodniki
w Sieniawie Żarskiej i w Lubanicach. A potrzeby w powiecie są tak duże, że nie stać
nas na to, aby zrobić chodnik w każdej miejscowości – podkreślił Starosta.
Przygotowaliśmy projekt, razem z kanalizacją, i myślę, że w 2019 roku można
by to wpisać do budżetu. Spotkanie było burzliwe. W międzyczasie odezwały się osoby
z innych miejscowości, że jest potrzeba zrobienia chodnika w Lubanicach, Złotniku,
Tuplicach, czy Olbrachtowie, w Żarach na ul. Komuny Paryskiej i tak można by
wymieniać w nieskończoność. Ale tu już mamy projekt – powiedział Starosta. Można
by zrobić jak w powiecie gorzowskim, że dofinansowuje każdy 50 %.
Ale nie możemy obiecać każdemu, bo nie da się tego zrobić, a wszędzie
są potrzebne chodniki. Problem polega tez na tym, że gmina nie złożyła nawet
żadnego wniosku o dofinansowanie. Mamy swój program, swój plan i konsekwentnie
dążymy do tego żeby go wykonać. Są przecież jeszcze szkoły, szpitale,
ale mieszkańców, którzy czekają 50 czy 70 lat na drogę to już jakby nie interesuje. Na
spotkaniu wójt pytał mieszkańców, czy chcą mieć gaz, więc nie rozumiem, dlaczego

to wcześniej nie było zaplanowane, jak mamy budować chodnik skoro najpierw trzeba
robić gaz – zaznaczył Starosta. Mimo wszystko myślę, że, mimo iż spotkanie było
burzliwe, to wytłumaczyliśmy wszystko dokładnie, spotkanie było owocne –
podsumował Starosta.
Przewodnicząca Rady Powiatu Helena Sagasz – dziękuję za udzielenie informacji.
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 i Opieki Społecznej Pan Marek Femlak
poinformował, że w okresie międzysesyjnym Komisja obradowała jeden raz.
Zajmowaliśmy się głównie problematyką profilaktyki zdrowotnej w powiecie żarskim.
Pani Anna Zieziula przedstawiła profilaktykę chorób nowotworowych w naszym
powiecie.
Przewodniczący Komisji Edukacji i Unii Europejskiej Pan Tadeusz Płóciennik
poinformował, że Komisja w okresie międzysesyjnym nie obradowała.
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej Pan Tomasz
Czajkowski poinformował, że w okresie międzysesyjnym komisja obradowała jeden
raz, głównie na temat stanu zaawansowania prac nad kompleksem energetycznym
relacji Gubin – Brody – przy planowaniu planu pracy komisji na rok 2018 komisja
zaproponowała, aby takie spotkanie zorganizować w tym roku, żeby wiedzieć
jak zaawansowane są prace, był też na tym spotkaniu obecny zaproszony dyrektor
PGE Leszek Sondaj, który bliżej wyjaśnił jak wygląda obecnie sytuacja,
oraz Kierownik działu technologii górniczej GE GiEK oddział KWB Turów
Pan Grzegorz Kotkiewicz. Przedstawili działania w kierunku uzyskania koncesji
na wydobycie, aktualny stan prac nad lokalizacją elektrowni oraz kopalni odkrywkowej
na
terenie
obu
gmin.
Pokazali
główne
obszary
korzyści
z tej inwestycji, jakie może odnieść region.
Przewodniczący komisji Pan Czajkowski podkreślił – dla nas jest istotna informacja
dot. przyszłości naszego powiatu i naszych gmin, nie wiadomo czy nie okaże się,
że decyzje w tej sprawie nie będą zapadać ani w Brodach, ani w Żarach i kto wie
czy w Warszawie, bo może to być w Brukseli – zaznaczył Przewodniczący.
Na posiedzeniu komisji przedstawiono prezentację Programu Ochrony Środowiska dla
Powiatu Żarskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 roku
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, którą komisja przyjęła większością
głosów. Poruszono także tematy bieżące napraw dróg, między innymi w Złotniku,
ogólnie bieżące utrzymanie dróg.
Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Pan Edward Bojko poinformował,
że Komisja w okresie międzysesyjnym obradowała jeden raz. Na komisji obecny był
Komendant Policji Maciej Sałek, który złożył wniosek na dofinansowanie w kwocie 100
tys. złotych dla policji, dla służb ponadnormatywnych mających pełnić patrole
w powiecie. Komisja odrzuciła wniosek. Komendant w trakcie trwania komisji
przedstawił analizę i powiedział, że złoży nowy wniosek. Ponadto komisja pozytywnie
zaopiniowała wszystkie uchwały.
Przewodniczący Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich Pan Edward
Łyba poinformował, że Komisja w okresie międzysesyjnym obradowała jeden raz,

spotkanie dotyczyło głównie funkcjonowania pomocy dla osób bezdomnych.
Na komisji była obecna również dyrektor MOPSu i dyrektor Hospicjum, podsumowali
działalność za rok 2017.
Przewodnicząca Rady Powiatu Helena Sagasz – dziękuję za udzielenie informacji.
Ad. 4
Przystąpiono do realizacji pkt 4 porządku obrad tj. sprawozdania Starosty
z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (zał. nr 3).
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Radni otrzymali sprawozdanie i w związku
z tym zwróciła się z pytaniem, czy ktoś ma uwagi bądź pytania do sprawozdania.
Brak uwag.
Ad. 5
Przystąpiono do realizacji pkt 5 porządku obrad tj. informacji na temat podjętych
działań w zakresie szkolnictwa zawodowego.
Przewodnicząca Rady Helena Sagasz raz jeszcze powitała zaproszonych gości: Panią
Sylwię Majewską właściciela Firmy Profi – Biznes ze Szczecina i jednocześnie
partnera naszego projektu szkolnictwa zawodowego, oraz Panią Aldonę Slipaczek –
Jurek – koordynatora projektu "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Powiecie
Żarskim", i poprosiła o przedstawienie informacji.
Podczas wystąpienia Pani Sylwia Majewska właścicielka firmy Profi Biznes Group
ze Szczecina, która jest największym partnerem projektu „Modernizacja szkolnictwa
zawodowego w powiecie żarskim” podsumowała rok 2017 – przekazała Radnym
informacje, jakie zakupy zostały dokonane w szkołach – pracownia gastronomiczna
w ZSOIT w Żarach, meble do CKZiU w Żarach i ZST w Lubsku, zakup książek
tematycznych – zawodowych do szkół. Poinformowała o przeprowadzonej kontroli
projektu z Urzędu Marszałkowskiego, która skończyła się bardzo dobrze, co przy tak
dużym projekcie, jednym z największych w województwie lubuskim, na prawie
23 mln złotych jest warte pochwalenia. Wspomniała również o projekcie „Kompetencje
TIK dla uczniów i nauczycieli w Liceum Ogólnokształcącym w powiecie żarskim”, który
jest
obecnie
realizowany
we
wspólnym
partnerstwie
na
kwotę
ok. 450 000,00 zł, z projektu zakupiony będzie sprzęt komputerowy na kwotę
ok. 75 000,00 zł, a na bieżąco cały czas trwają kursy i dodatkowe zajęcia z grafiki
komputerowi i cyber przemocy. Pani Aldona Slipaczek – Jurek koordynator projektu
powiedziała, jakie będą działania, które będą realizowane w 2018 roku, – jakie kursy,
w jakich szkołach będą prowadzone, mówiła o targach organizowanych w ramach
projektu, o stażach i praktykach.
Przewodnicząca Rady podziękowała za udzielenie informacji.
Ad. 6
Przystąpiono do realizacji pkt 6 porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2018 r. (zał. nr 4).
Przewodnicząca Rady Helena Sagasz zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma
uwagi, zapytania do przedstawionego projektu uchwały.

Brak uwag.
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.
Ad. 7
Przystąpiono do realizacji pkt 7 porządku obrad tj. podjęcia uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego
na lata 2018-2025 (zał. nr 5).
Przewodnicząca Rady Helena Sagasz zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma
uwagi, zapytania do przedstawionego projektu uchwały.
Brak uwag.
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.
Ad. 8
Przystąpiono do realizacji pkt 8 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
upoważnienia Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia uproszczonego postępowania
skargowego (zał. nr 6).
Przewodnicząca Rady Helena Sagasz zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma
uwagi, zapytania do przedstawionego projektu uchwały.
Brak uwag.
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.
Ad. 9
Przystąpiono do realizacji pkt 9 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żagańskiemu na realizację zadania
w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie Powiatowego
Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2018 roku (zał. nr 7).

Przewodnicząca Rady Helena Sagasz zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma
uwagi, zapytania do przedstawionego projektu uchwały.
Brak uwag.
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.
Ad. 10
Przystąpiono do realizacji pkt 10 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu
i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji (zał. nr 8).
Przewodnicząca Rady Helena Sagasz zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma
uwagi, zapytania do przedstawionego projektu uchwały.
Brak uwag.
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.
Ad. 11
Przystąpiono do realizacji pkt 11 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Żarskiego na lata 2017 – 2020
z perspektywą do 2024 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko – zał. nr
9.
Przewodnicząca Rady Helena Sagasz zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma
uwagi, zapytania do przedstawionego projektu uchwały.
Radny Kazimierz Drozd powiedział, że należy stwierdzić, że program jest opracowany,
z tym, że to jest program opracowany przez Wojewódzki Urząd Ochrony Środowiska,
i jest mowa na temat zanieczyszczenia powietrza, wszystko jest wyszczególnione z
tym,
że
realizacja
tego
programu
wymaga,
aby
dotrzeć
do wszystkich gmin i ludzi, np. woda – rolnicy mają za dużo nawozów, nadużywają ich,
a to wszystko trafia do wody. Jeżeli chodzi o wykopaliska, o spaliny,
o zanieczyszczenia, to wszystko jest ujęte, z tym, że trzeba tego wszystkiego
przestrzegać, gminy powinny to realizować – kontynuował Radny Drozd.

Przewodnicząca Rady Helena Sagasz zaznaczyła, że każdy samorząd gminy jest
ustawowo zobowiązany do tego, aby za to odpowiadać, tak samo jak samorząd
powiatowy.
Radny Edward Skobelski podkreślił, że program został opracowany bardzo elegancko,
jednak zaproponował, aby zacząć od „własnego podwórka”, zaczynając od pozwoleń
wycinki, przykładowo 1 drzewo wydajemy zgodę na wycięcie, ale za to powinny zostać
nasadzone 4 w jego miejsce.
Radny Tomasz Czajkowski zaznaczył, że te postulaty to są zadania gmin, to głównie
powinno być w programach gmin.
Przewodnicząca Rady Helena Sagasz zaproponowała, że można zorganizować
posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska z Wójtami i Burmistrzami i wtedy omówić
szczegółowo.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
W posiedzeniu sesji brało udział 20 radnych.
W głosowaniu brało udział 20 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 19 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 1 głos
Uchwała została podjęta.
Ad. 12
Przystąpiono do realizacji pkt 12 porządku obrad, tj. interpelacje i zapytania radnych.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych chce zabrać głos.
Radny Wiktor Kułdosz wspomniał o drodze na Moniuszki, że jest bardzo ładnie
wykonana, jednak, jeśli chodzi o rondo – przyjeżdża do Nas Prezydent, to czy nie
można było „upiec na jednym ogniu dwie pieczenie” – zapytał Radny.
Starosta – potwierdzam pierwsze stwierdzenie, jest to inwestycja bardzo dobra, udała
się zaznaczył. Co do wizyty Prezydenta, na poprzedniej sesji podjęliśmy uchwałę
intencyjną, chcieliśmy to zagospodarować, zrobić, jako kotylion na biało –czerwono,
ale nadal nie ma odpowiedzi z Urzędu Miasta, mimo to myślę, że się tam zbierzemy,
że to Nam nie ucieka. Wykonaliśmy bardzo dobrą pracę, najlepiej jak można było, bo
przed rondem zrobiliśmy jeszcze wiadukt, spisaliśmy się na 120 %, wszystko się
skończyło na kilku milionach. Dzięki temu teraz przyjazd i wyjazd
do miasta jest ułatwiony, więc tylko się cieszyć – zaznaczył Starosta.
Ad. 13
Przystąpiono do realizacji pkt 13 tj. wolne wnioski, sprawy różne.
Przewodnicząca Rady Helena Sagasz poinformowała, że wpłynęło pismo
od Zarządu Województwa Lubuskiego odnośnie drogi Jasień – Trzebiel. Zarząd
wyliczył, co było dotychczas robione, że nawierzchnia nie jest w takim złym stanie,
że są grosze drogi, wskazano w piśmie, że średnio na dobę przejeżdża tamtędy
655 samochodów, jednak wydaje mi się, że więcej, że ta częstotliwość jest inna –
zaznaczyła Przewodnicząca. Chodziło mi tu szczególnie o pobocze,

nie o nawierzchnię, wobec tego wystosuję jeszcze jedno pismo – powiedziała
Przewodnicząca Helena Sagasz.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu zamknęła
posiedzenie XXXV sesji Rady Powiatu Żarskiego o godz. 1105.

Protokół z notatek
z obrad sesji sporządziła:
Małgorzata Najdek

