PROTOKÓŁ NR XXXVI/2018
z sesji Rady Powiatu Żarskiego odbytej w Żarach
w dniu 6 marca 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.
Na podstawie listy obecności (zał. nr 1) Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na sali
obecnych jest 19 radnych ( nieobecni radni: Marek Cieślak, Marek Femlak), 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 XXXV 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 Komendanta Powiatowej Policji z działalności Policji na terenie
powiatu żarskiego w 2017 r.
5. Sprawozdanie Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z działalności
PPSP w roku 2017.
6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach za
rok 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminie Jasień wykonywania zadań
Powiatu w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej za
pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jasieniu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego na rok 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na
lata 2018-2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Rozwoju
Pieczy Zastępczej w Powiecie Żarskim na lata 2018 – 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Żarach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na
2018 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Żarskiego na lata 2018-2025.
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.
Starosta zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad Rady projektu uchwały
w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/216/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, trybu
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przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i
sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.
Posiedzenie sesji opuścił radny Dariusz Dyba – stan radnych 18.
Przewodnicząca Rady Helena Sagasz oznajmiła, że w związku z tym, iż Starosta
zawnioskował o wprowadzenie projektu uchwały pod obrady Rady przystępujemy do
głosowania nad wprowadzeniem jej do porządku obrad.
Przystąpiono do głosowania.
W posiedzeniu sesji udział brało 19 radnych.
W głosowaniu brało udział 18 radnych:
„za przyjęciem” – 18 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 0 głosów
Projekt uchwały został przyjęty pod obrady Rady.
W związku z przyjęciem projektu uchwały do porządku obrad Przewodnicząca Rady
zaproponowała o umieszczenie jego w pkt, 14 jako zał. nr 12 - pozostałe punkty
ulegają przesunięciu.
Jednocześnie poinformowała, że w zawiadomieniu kolejność poszczególnych punktów
porządku obrad od numeru 9 została źle zapisana gdyż dwukrotnie pojawił się pkt 9,
dlatego teraz porządkujemy kolejność poszczególnych punktów porządku obrad.
Przystępujemy do głosowania nad zmianą porządku obrad.
- „kto jest za przyjęciem” – 18 głosów,
- „kto jest przeciw” – 0 głosów,
- „kto się wstrzymał" – 0 głosów.
Zmieniony program obrad został przyjęty.
Na sale obrad powrócił radny Dariusz Dyba – stan radnych 19.
Ad. 1
Przystąpiono do realizacji pkt 1 porządku obrad tj. przyjęcia protokołu XXXV 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 19 radnych.
W głosowaniu brało udział 19 radnych:
„za przyjęciem” – 18 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 1 głosów
Protokół z XXXV sesji Rady Powiatu został przyjęty większością głosów.

2

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 Pan Kazimierz Drozd zwrócił się z pytaniami:
1. Czy Młodzieżowy Dom Kultury w Żarach jest sprzedany czy wydzierżawiony?
2. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

Szpitala na Wyspie Sp. z o. o. w Żarach, na co poszły środki powiatu?
3. W dniu 6.02.2018 Starosta brał udział w Konwencie Starostów w Gorzowie
Starosta Janusz Dudojc w odniesieniu do zapytania pierwszego poinformował, że
Młodzieżowy Dom Kultury w Żarach został za zgodą Rady Powiatu sprzedany już
dawno.
Podwyższenie kapitału zakładowego „Szpitala na Wyspie|” było następstwem decyzji
Rady Powiatu , która w budżecie powiatu na rok 2018 zapisała podwyższenie kapitału
Szpitala z przeznaczeniem na rozbudowę szpitala.
Konwent Starostów dot. planowanych zmian w ustawie o samorządzie powiatowym
oraz projektu geodezyjnego, na co został powołany Związek Powiatów Lubuskich.
Ad. 3
Przystąpiono do realizacji pkt 3 porządku obrad tj. informacji Przewodniczących
Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy Komisji w okresie między sesjami.
Członek Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Pan Edward Skobelski poinformował, że
w okresie międzysesyjnym Komisja obradowała jeden raz.
Tematem posiedzenia Komisji była analiza Powiatowego programu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2018-2023 oraz
analiza Powiatowego Programu Rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Żarskim na
lata 2018-2020.
Ponadto Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności PCPR za 2017 r.
Pan Skobelski poinformował, że w dniu 1 marca 2018 roku w Starostwie Powiatowym
w Żarach odbyły się warsztaty zorganizowane w ramach projektu ,,Lubuszanie
skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych
ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego,
szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego’’, w którym brali
udział również radni powiatu.
Nadrzędnym celem projektu „Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom” jest
zwiększenie zgłaszalności mieszkańców z terenu województwa lubuskiego, będących
w grupach podwyższonego ryzyka, na badania profilaktyczne w zakresie nowotworu
piersi, szyjki macicy i jelita grubego. Dzięki działaniom informacyjno-edukacyjnych i
profilaktycznym prognozuje się zwiększenie wykrywalności, a tym samym
zmniejszenie umieralności na nowotwory wśród mieszkańców.
Przewodniczący Komisji Edukacji i Unii Europejskiej Pan Tadeusz Płóciennik
poinformował, że Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła się jeden raz.
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Komisja posiedzenie odbyła w Zespole Szkół Budowlanych w Żarach. Mogli się
przyjrzeć szkole budowlane, działalności szkoły, działalności warsztatów oraz
Stowarzyszenia „Budowlanka”, która niedawno powstało.
Na początku naszej kadencji wizytowano nasze obiekty szkolne wchodząc w program
modernizacji szkolnictwa zawodowego. Od tamtego czasu do dnia dzisiejszego
zmiany są kolosalne w sensie pozytywnym.
Warsztaty można porównać do tego, co widzieliśmy w Cottbus. Brakuje tam jeszcze
trochę kosmetyki i pewnych dopracowań, nie mniej jednak te warsztaty już są
naprawdę na poziomie wysokim.
Działalność warsztatów i szkoły znakomicie jest powiązana z przedsiębiorcami
naszego terenu i tacy przedsiębiorcy jak JANBUD czy ADAMS, konkretnie Pan Łotocki
bardzo ściśle współpracuje ze szkołą udzielając pomocy w postaci materiałów.
Szkoła działa bardzo dobrze. Jest ona po termomodernizacji, ale na pewno jest
jeszcze wiele do zrobienia.
Pani dyrektor przedstawiła to, co jeszcze chciałaby zrobić, m in. Obiekty sportowe,
które kiedyś były w planie i nie zostało to zrobione, remont pomieszczeń socjalnych.
W odniesieniu do Stowarzyszenia „Budowlanka”. To z ich inicjatywy powstało
Schronisko młodzieżowe, które już funkcjonuje. Stowarzyszenie ma bardzo dużo
inicjatyw i bardzo dobrą inicjatywą jest zorganizowanie wspólnej Konferencji naukowej
z naszymi niemieckimi sąsiadami a konkretnie z Magdeburgiem. Konferencja
poświęcona Marszałkowi Piłsuckiemu.
W tym projekcie zaangażowani są uczniowie i nauczyciele.
Stowarzyszenie ma jeszcze jedna ciekawą inicjatywę, a mianowicie próbują otworzyć
Punkt Informacji Turystycznej i była by to kontynuacja wcześniejszych działań sp.
Pana Wójcika, nauczyciela szkoły.
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej Pan Tomasz
Czajkowski poinformował, że w okresie międzysesyjnym komisja odbyła się 16 lutego.
Tematem posiedzenia była realizacja projektu „Przygoda z Nysą IV etap, który
realizowany był nad Zalewem „Karaś” w Lubsku. Inwestycja jest zrealizowana i
obecnie trwa jej rozliczanie.
Kolejnym punktem była informacja na temat bieżącego utrzymania dróg.
Komisja otrzymała informacje, że przetarg na remont drogi w Piotrowie przewyższał
kosztorys i Zarząd postanowił dofinansować zadanie.
Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Pan Edward Bojko poinformował,
że Komisja w okresie międzysesyjnym nie obradowała.
Przewodniczący Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich Pan Edward
Łyba poinformował, że Komisja w okresie międzysesyjnym obradowała jeden raz.
Wysłuchano sprawozdań Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Żarach oraz Komendanta Komendy Powiatowej Policji.
Zapoznano się z zagrożeniami występującymi na terenie powiatu Żarskiego.
Ad. 4
Przystąpiono do realizacji pkt 4 porządku obrad tj. Sprawozdania Komendanta
Powiatowej Policji z działalności Policji na terenie powiatu żarskiego w 2017 r. – zał.
nr 3.
Sprawozdanie złożył z-ca Komendanta Komendy Powiatowej Policji Pan Armand
Pisarczyk-Łyczywek.
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Przewodnicząca Rady podsumowała, że Radni wysłuchali dzisiaj sprawozdania z-cy
Komendanta, ale także wcześniej 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. sprawozdania Komendanta
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z działalności PPSP w roku 2017 – zał. nr 4.
Sprawozdanie złożył Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach
Pan Robert Słowikowski.
Przewodnicząca Rady podsumowała, że Radni wysłuchali dzisiaj sprawozdania
Komendanta, ale także wcześniej otrzymali sprawozdanie i w związku
z tym zwróciła się z pytaniem, czy ktoś ma uwagi bądź pytania do sprawozdania.
O zabranie głosu poprosił Wójt Gminy Brody Pan Ryszard Kowalczyk.
Pan Kowalczyk, który poinformował, że 4 marca w gminie Brody odbyła się I edycja
„Namiotów wyklętych”. W związku z Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Gmina Brody przystąpiła do akcji „Namioty Wyklętych”, organizowanej przez
stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej. Projekt, objęty honorowym patronatem
Prezydenta RP, ma na celu przybliżenie historii żołnierzy powojennego polskiego
podziemia niepodległościowego. 4 marca 2018 r. na dziedzińcu Publicznej Szkoły
Podstawowej w Brodach rozmieszczone zostały namioty tworzące mini obozowisko
Żołnierzy Podziemia Antykomunistycznego.
Ta impreza nie mogłaby się odbyć gdyby nie wsparcie wielu ludzi, m.in., dlatego na
ręce Pana Starosty składa podziękowanie dla Pani Cecylii Rak Kierownika Referatu
ds. Zarzadzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Starostwa Powiatowego w Żarach.
Starosta poinformował, że w uzupełnieniu sprawozdania Komendanta chciałby
powiedzieć o młodszym ogniomistrzu Piotrze Kowalskim, który projekt ten napisały
wdroży. My już Panu Kowalskiemu dziękowaliśmy osobiście na spotkaniu, był także
Pan Komendant i trzeba pamiętać o takich twórcach, którzy gdzieś tam mozolnie i
pozytywistycznie tworzą.
Starosta odniósł się także do zdarzenia w Brożku. Tam były dwie fazy, pożar i
pogorzelisko.
Pożar PSPoż i OSP a pogorzelisko Starostwo Powiatowe Powiatu Żarskiego, które się
z tym uporało. I technicznie i fizycznie i dużo osób było zaangażowanych, m.in. w
Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Organizacyjnego Powiatu Żarskiego, czyli
Starostwa.
O godz. 1125 Przewodnicząca Rady ogłosiła 15-minutową przerwę w obradach
Rady.
Po przerwie na Sali obrad obecnych było 18 radnych. Posiedzenie sesji rady
opuścił radny Józef Radzion i radny Artur Rygiel. Stan radnych – 18.
Ad. 6
Przystąpiono do realizacji pkt 6 porządku obrad tj. sprawozdania z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach za rok 2017 – zał. nr 5.
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Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Radni otrzymali sprawozdanie z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach za rok 2017 w postaci załącznika
do porządku obrad i w związku z tym zwróciła się z pytaniem, czy ktoś ma uwagi bądź
pytania do sprawozdania.
Radny Kazimierz Drozd zwrócił się z pytaniami:
1. Mieszkania chronione – ile przebywa osób w mieszkaniu.
2. PCPR realizuje zadania wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
3. Pomoc dla uchodźcy, – z jakiego kraju?
4. Dodatkowo pozyskane środki, m.in. program edukacyjny, program dla mężczyzn.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformowała radnego Pana
Drozda, że Powiat dysponuje 3 mieszkaniami chronionymi. Nie w każdym powiecie
takie mieszkania są a w naszym powiecie są 3, 2 mieszkania w Żarach i 1 mieszkanie
w Lubsku. Starosta myśli o pozyskaniu następnego mieszkania.
W Żarach 1 mieszkanie jest przeznaczone dla kobiet a jedno mieszkanie dla
mężczyzn.
W jednym pokoju może zamieszkiwać 1 lub 2 wychowanków.
Mieszkania są bardzo dobrze wyposażone, na bieżąco remontowane.
Wychowankowie nie ponoszą kosztów utrzymania, ale uczą się samodzielności.
W odniesieniu do uchodźcy, to jest to jedna osoba z Ukrainy.
W odniesieniu do zapytania dot. wspierania rodzin i pieczy zastępczej.
PCPR wspiera nie tylko te rodziny, które są rodzinami zastępczymi, ale wspiera także
rodziny biologiczne.
Jeżeli dziecko trafia do rodziny zastępczej, to my pracujemy z rodzina biologiczną, aby
te dzieci powróciły do swoich rodzin biologicznych.
Radny Marek Cieślak poinformował, że z zadowoleniem zapoznał się ze
sprawozdaniem. Jest zadowolony z tego, co robi PCPR.
Bardzo dobrze się dzieje, że PCPR prowadzi takie programy i jest to właściwy
kierunek.
Dyrektor PCPR dodała, że na stronie 27 sprawozdania pokazana jest liczba dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej i jest o wiele mniej dzieci niż w latach poprzednich.
To samo dzieje się w Powiatowych Domach Dziecka w Żarach i w Lubsku. Nie ma w
tych Domach pełnego obłożenia dzieci i nawet przyjmuje się dzieci z innego powiatu.
J4est to efektem ogromnej pracy Ośrodków Pomocy Społecznej i PCPR-u, którzy
bardzo intensywnie pracują z rodzinami biologicznymi i większość dzieci wraca do
rodzin biologicznych.
Ad. 7
Przystąpiono do realizacji pkt 7 porządku obrad tj. podjęcia uchwały
w sprawie powierzenia gminie Jasień wykonywania zadań Powiatu w zakresie
prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Jasieniu.
Przewodnicząca Rady Helena Sagasz zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma
uwagi, zapytania do przedstawionego projektu uchwały.
Brak uwag.
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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 6).
Ad. 8
Przystąpiono do realizacji pkt 8 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego
na rok 2018.
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 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. 9
Przystąpiono do realizacji pkt 9 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
przyjęcia do realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2018-2023.
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 18 radnych.
W głosowaniu brało udział 18 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 17 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 1 głos
Uchwała została podjęta większością głosów – zał. nr 7.
Ad. 10
Przystąpiono do realizacji pkt 10 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie
Żarskim na lata 2018 – 2020.
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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 18 radnych.
W głosowaniu brało udział 18 radnych:
„za podjęciem uchwały” – 17 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 1 głos
Uchwała została podjęta większością głosów – zał. nr 8.
Ad. 11
Przystąpiono do realizacji pkt 11 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach.
Przewodnicząca Rady Helena Sagasz zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma
uwagi, zapytania do przedstawionego projektu uchwały.
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” – 1 głos
Uchwała została podjęta jednogłośnie – zał. nr 9.
Ad. 12
Przystąpiono do realizacji pkt 12 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2018 r.
Przewodnicząca Rady Helena Sagasz poinformowała, że dzisiaj otrzymaliście
Państwo krótką erratę do projektu uchwały – zał. nr 10 i w związku z tym, czy ktoś z
radnych ma uwagi, zapytania do przedstawionego 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 11.
Ad. 13
Przystąpiono do realizacji pkt 13 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2018-2025.
Przewodnicząca Rady Helena Sagasz zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma
uwagi, zapytania do przedstawionego projektu uchwały.
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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 12.
Ad. 14
Przystąpiono do realizacji pkt 14 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie
zmiany uchwały nr XXXV/216/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. 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.
Przewodnicząca Rady Helena Sagasz zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma
uwagi, zapytania do przedstawionego projektu uchwały, bo sam projekt został
omówiony przez Starostę Powiatu przy wprowadzaniu go do porządku obrad?
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 13.
Ad. 15
Przystąpiono do realizacji pkt 15 porządku obrad, tj. interpelacje i zapytania radnych.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych chce zabrać głos.
Radny Pan Kazimierz Drozd odniósł się do „Szpitala na Wyspie”. Prezes Szpitala
mówi, że sprzeda się budynek chirurgiczny przy ul. Boh. Getta, mówi się także, że
MOPS przeniesie się na ul. Parkową. Czy nie lepiej tam w tym budynku, żeby było tam
gdzie był szpital chirurgiczny przenieść MOPS, bo nie daleko ma do przenosin a nie
przenosić go na Parkową?
Jak z tego wyjdziemy z tego impasu, czy ZOZ sprzeda, czy Niepubliczny Zakład
sprzeda i będzie miał pieniądze, czy rzeczywiście można tam przenieść ten MOPS?
Starosta Janusz Dudojć poinformował, że rzeczywiście w kuluarach o tym się mówi.
Jest taka inicjatywa, aby spróbować rozmawiać o tym i pokazać możliwości.
MOPS-u nie będziemy przenosić, bo to nie jest nasze zadanie. Jest to jednostka
miasta.
Starosta stwierdził, że jak rozumie, jest propozycja, aby dyskutować wymianę iść w
kierunku zaadoptowania byłej w przyszłości Szkoły Podstawowej nr 3 na potrzeby a
przede wszystkich hale sportową na potrzeby CKZiU a w zamian oddać chirurgie, którą
to też „Szpital na Wyspie|” chce sprzedać i zainwestować w szpital.
Jest to możliwe, jest taka dyskusja.
Zdaniem Starosty Szpital nie będzie z tego zadowolony, ale jakieś zadanie byłoby
wykonane, zadanie oświatowe – lokalowe.
9

Trzeba inaczej spojrzeć na szpital, na działki wokół i inne możliwości.
Zdaniem Starosty trzeba to na Komisji, czy kilku komisjach przedyskutować,
zaproponować. Nie możemy kogoś przestawiać w inne miejsce, gdzie o tym nie
decydujemy, bo to nie jest nasza jednostka. Są to ewentualne propozycje do dyskusji.
Radny Edward Skobelski przedstawił dwie sprawy:
1. Po rozmowie z radnym sejmiku województwa – chodzi o realizacje inwestycji,
kontynuacje realizacji inwestycji przy drodze wojewódzkiej 289 na trasie Brody-w
kierunku Żary. Chodzi o realizacje budowy ścieżki rowerowej.
W miejscowościach, w których aż się prosi, aby kontynuować te ścieżkę i w tej
sprawie rozmawiał z radnymi Sejmiku Województwa Lubuskiego i jest potrzeba
złożenia takiej popartej inicjatywy społecznej i ma przygotowana listę osób, które
jakoby popierają inicjatywę i złożą podpisy o wsparcie realizacji inwestycji, bo radni
województwa twierdza, tłumaczą, że nie ma takiej inicjatywy oddolnej
społeczeństwa, żeby kontynuować tę drogę. Wiemy, ze na terenie naszego
województwa realizowanych jest szereg inwestycji, właśnie ścieżek rowerowych a
tutaj aż się prosi, aby złożyć na ręce radnych taką inicjatywę z udziałem sołtysów,
Burmistrzów i Wójtów tej trasy, chcą złożyć.
2. Popiera kwestię, o której mówił Starosta Janusz Dudojć, że zrealizowaliśmy bardzo
elegancką inwestycję na ulicy Moniuszki. Jest problem z uzyskaniem nazwy tego
ronda. Starosta powiedział, że jest możliwość zainstalowania tam tablicy z napisem
100-lecia Odzyskania Niepodległości RP.
Jeżeli to rondo nie zostanie nazwane przez miasto, to taka tablica powinna być
zamontowana. To popiera radny oraz jego klub.
Radny Tomasz Czajkowski poprosił Starostę, aby uhonorować tych ludzi, którzy
pracują przy tych wnioskach, gdzie uzyskiwaliśmy dofinansowanie dla Policji a przede
wszystkim dla Straży Pożarnej. Podziękowania należą się także dla P. Skarbnik,
całych finansów., bo jest to wielka robota spinania finansowa wszystkich wniosków.
Ad. 16
Przystąpiono do realizacji pkt 16 tj. wolne wnioski, sprawy różne.
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Helena Sagasz poinformował radnych, iż jeszcze
w tym miesiącu odbędzie się sesja Rady Powiatu. Odbędzie się ona w dniu 29 marca.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu zamknęła
posiedzenie XXXVI sesji Rady Powiatu Żarskiego o godz. 1216.
Protokół z odtworzonego
nagrania oraz notatek z przebiegu
obrad sesji sporządziła:
Barbara Suprynowicz
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