PROTOKÓŁ NR XXXVII/2018
z sesji Rady Powiatu Żarskiego odbytej w Żarach
w dniu 29 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 18 radnych ( nieobecni radni: Marek Femlak, Dawid Nowakowski, Artur
Rygiel), 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 XXXVI 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 Powiatowego Inspektora Sanitarnego z działalności za rok 2017 –
wystąpienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego Pana Piotra Bogusławskiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne
zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Żarach za 2017 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Lubsku za 2017 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na
2018 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Żarskiego na lata 2018-2025.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski, sprawy różne.
Ad. 1
Przystąpiono do realizacji pkt 1 porządku obrad tj. przyjęcia protokołu XXXVI 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 18 radnych.
W głosowaniu brało udział 18 radnych:
„za przyjęciem” – 18 głosów,
„przeciw” – 0 głosów,
„wstrzymujących się” – 0 głosów
Protokół z XXXVI sesji Rady Powiatu został przyjęty jednogłośnie.
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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. wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości oznaczonej działką nr 23/4
położonej w obrębie 1 miasta Żary, stanowiącej własność Powiatu Żarskiego - w
którym miejscu ta nieruchomość i ile drzew?
2. wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny przez Powiat
Żarski na rzecz Gminy Żary o statusie miejskim, – która to jest nieruchomość?
3. zgody na montaż anteny nadawczo-odbiorczej na dachu budynku nr 26 położonego
na działce oznaczonej nr 223/6 położonej w obrębie Olszyna gmina Trzebiel – czy to
jest antena telefonii komórkowej i jaka to jest odległość od terenów mieszkalnych z
uwagi na promieniowanie?
Na posiedzenie sesji przybył radny Marek Femlak – godz. 1010 – stan radnych 19.
Starosta Janusz Dudojć udzielił odpowiedzi radnemu Panu Kazimierzowi Drozdowi.
W sprawie tych trzech zapytań, to, jeżeli chodzi o antenę, to nie ma problemów na
pewno zdrowotnych, ale przekażemy Panu radnemu całą uchwałę Zarządu i będzie
opis szczegółowy.
Również na te wyrażenie zgody na przekazanie nieruchomości i na wyrażenie zgody
na usuniecie drzew, to wszystko Pan radny otrzyma na piśmie z numerami działek i
dlaczego taka prośba była. W tych uchwałach Zarządu jest wszystko szczegółowo
opisane i to Panu jeszcze w trakcie sesji przekażemy.
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 Edukacji i Unii Europejskiej Pan Tadeusz Płóciennik
poinformował, że Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła się jeden raz. Była to
wizytacja w Zespole Szkół Technicznych w Lubsku.
Komisja przyjrzała się jak wygląda pomoc i realizacja programów, które są realizowane
w tej szkole.
Kwota, która została przeznaczona na modernizacje, remonty, na wyposażenie
pracowni logistycznej, elektroniki i elektrotechniki to jest ok. 220 tys. zł.
Dyrektor szkoły dokonała wielu zmian pozytywnych, bo jak byli na jednej wizytacji
wcześniejszej można było zauważyć gabinety nie w zbyt dobrym stanie. Teraz te
gabinety są już w stanie dobrym. Generalnie w tej szkole za wiele też nie można zrobić,
ale jest to już odrębny temat.
Ważna sprawą było przekazanie sposobu realizowania programu ERASMUS. Jest to
program, który praktycznie jest realizowany przez te jedyną szkołę w naszym terenie i
program ten cieszy się bardzo dużym poparciem i zainteresowaniem młodzieży, która
może doskonalić swoje umiejętności w zderzeniu z kulturami innych państw.
Ucząc się jednocześnie zawodu, uczą się i kultury i języka.
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Ponadto Komisja uczestniczyła w takiej uroczystej sesji podsumowującej program
ERASMUS.
Na posiedzenie sesji przybył radny Dawid Nowakowski – godz. 1015 – stan
radnych 20.
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej Pan Tomasz
Czajkowski poinformował, że w okresie międzysesyjnym komisja odbyła się
21 marca 2018 r. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Jasieniu. Gośćmi
spotkania był Burmistrz Miasta Lubsko, Burmistrz Miasta Jasień, Ryszard Werecki
Kierownik Inspektoratu w Lubsku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
Nadleśniczy gm. Lubsko i Nadleśniczy Gminy Lipinki Łużyckie, przedstawiciel gminy
Tuplice.
Tematem
posiedzenia
było
zagrożenia
infrastruktury
drogowej
oraz
przeciwpowodziowej oraz potrzeby gmin powiatu żarskiego w zakresie utrzymania
dróg powiatowych na terenie gmin.
Z dniem 1 stycznia 2018 r., na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. została
utworzona państwowa osoba prawna pod nazwą: Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie.
Pod Zarząd Zlewni w Zgorzelcu przynależny jest Nadzór Wodny Lubsko.
Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Pan Edward Bojko poinformował,
że Komisja w okresie międzysesyjnym obradowała w dniu 27 marca 2018 r. Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na dzisiejszą sesję.
Przewodniczący Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich Pan Edward
Łyba poinformował, że Komisja w okresie międzysesyjnym obradowała jeden raz.
Tematem posiedzenia była informacja o rynku pracy, stanie i strukturze bezrobocia,
programach rynku pracy za 2017 rok (wskaźniki, porównanie do 2016 roku) oraz plan
dzielności PUP na rok 2018 - założone cele i przewidywane programy wspomagania
osób bezrobotnych w aktualnej sytuacji społecznej.
Przewodnicząca Rady Pani Helena Sagasz poinformowała, że ustalono z
Przewodniczącym Komisji Zdrowia, że w związku z tym, iż plan Komisji na I kwartał
został wykonany w miesiącu kwietniu sesja będzie poświęcona funkcjonowaniu służby
zdrowia w powiecie żarskim. Będzie, więc potrzeba, ażeby ten temat przeanalizować
najpierw w trakcie posiedzenia Komisji a później zająć się tym tematem podczas obrad
sesji, więc decyzja była taka, że obradować Komisja w miesiącu marcu nie będzie.
Ad. 4
Przystąpiono do realizacji pkt 4 porządku obrad tj. Informacja Powiatowego Inspektora
Sanitarnego z działalności za rok 2017 – zał. nr 3.
Informację złożył Powiatowy Inspektor Sanitarny Pan Piotr Bogusławski.
Przewodnicząca Rady podsumowała, że Radni wysłuchali dzisiaj informacji
Powiatowego Inspektora Sanitarnego i w związku z tym zwróciła się z pytaniem, czy
ktoś ma uwagi bądź pytania do informacji.
Brak uwag.
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Ad. 5
Przystąpiono do realizacji pkt 5 porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie
określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r.
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 jednogłośnie – zał. nr 4.
Ad. 6
Przystąpiono do realizacji pkt 6 porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie oceny
działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żarach za 2017 r.
Przewodnicząca Rady Helena Sagasz zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma
uwagi, zapytania do przedstawionego projektu uchwały.
Radny Kazimierz Drozd stwierdził, że na terapię zajęciowa wydatkowano 533 tys. zł.
w tym 470 tys. zł. to środki PFRON a pozostała kwota 53 tys. zł. to środki pochodzące
z Powiatu. Na co są przeznaczane te środki?
Dyrektor PCPR Pani Przedaszek wyjaśniła, że to są środki przeznaczone na
działalność warsztatów, dojazdy na warsztaty, zajęcia, materiały.
Kierownik WTZ w Lubsku wyjaśniła dodatkowo, że to ustawodawca tak to wymyślił,
aby to nie rodziny decydowały jak mają uczyć uczestników.
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 realizacji pkt 7 porządku obrad tj. podjęcia uchwały
w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubsku za 2017 r.
Przewodnicząca Rady Helena Sagasz zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych ma
uwagi, zapytania do przedstawionego projektu uchwały.
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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 jednogłośnie - (zał. nr 6).
Ad. 8
Przystąpiono do realizacji pkt 8 porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2018 r.
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 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 2018-2025.
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 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 8.
Ad. 10
Przystąpiono do realizacji pkt 10 porządku obrad, tj. interpelacje i zapytania radnych.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy ktoś z radnych chce zabrać głos.
Radny Edward Skobelski poinformował, że będąc na spotkaniu w Złotniku, sołtys wsi
Pan Ostrowski podziękował za ustawienie znaków. Nie mniej jednak znak do 15 ton
stał się problemem dla mieszkańców wsi, ponieważ ich sprzęt rolniczy niejednokrotnie
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przewyższa ten tonaż i dlatego też konieczne jest umieszczenie tabliczki, że nie
dotyczy to mieszkańców wsi.
Starosta Janusz Dudojć poinformował, że sprawdzimy to i jeżeli nie ma określonego,
kogo on nie dotyczy to taką tabliczkę zamontuje się.
Radny Kazimierz Drozd zwrócił uwagę na problem poruszania się na terenie „Szpitala
na Wyspie”. Chodzi o przejazd przy budynku, który kupiła Łużycka Wyższa Szkoła
Humanistyczna. Czy teren przy tej szkole jest też ich własnością, bo jest tam zakaz
wjazdu i jeżeli ktoś chce przejechać np. do geriatrii, czy gdzies, to jest tam zakaz
wjazdu? Jeżeli ludzie opłacają na świadczenia zdrowotne pieniądze i ktoś wykupuje
sobie pewien lokal, czy ma prawo takie rzeczy robić i ustawiać zakaz wjazdu przez ten
teren.
Czy jest to uzgodnione i czy to sam człowiek podejmuje taka decyzję, że może sobie
robić, co chce?
Starosta Pan Dudojc wyjaśnił, że jeżeli chodzi o komunikację przy ul. Pszennej, gdzie
mieści się szpital, Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna i Hospicjum, to nie ma tam
takiego przypadku, aby nie można było dojechać do Geriatrii. Nie ma tam żadnego
znaku zakazu.
Trwa budowa i może być jedynie chwilowe ograniczenie ruchu, ale nie ma tam stałego
zakazu.
Teren wykupiony przez ŁWSH upoważnia ich do swobodnego dysponowania swoją
własnością, ale w żaden sposób nie ogranicza to ruchu.
Pan Drozd stwierdził, że on tylko wskazuje, że jak się jedzie od Zakładu Rehabilitacji
to jest tabliczka zakazu wjazdu.
Starosta Janusz Dudojć, że jeżeli od Rehabilitacji w prawo to, to jest parking ŁWSH.
Do geriatrii nie jedzie się przez szkołę, tylko parę metrów do góry i dopiero w prawo.
Radny Pan Marek Femlak zwrócił się z pytaniem do radnego z gminy Brody Pana
Edwarda Bojko dot. pacjentów z terenu tej gminy.
Od niedawna bardzo dużo pacjentów z Gminy Brody korzysta z pomocy zdrowotnej w
świadczonej przez 105 szpital w ramach nocnej i świątecznej pomocy oraz z Poradni
specjalistycznych. Czy Pan Bojko posiada wiedzę, co się dzieje z podstawowa opieką
zdrowotną w tej gminie|?
Pan Bojko poinformował, ze lekarz prowadzący praktykę lekarza rodzinnego w gminie
Brody przeniósł się do Lubska i stało się tak, ze gmina pozostała bez tej podstawowej
opieki.
Z tego, co się orientuje Wójt gminy czyni starania, aby pozyskać lekarza rodzinnego.
Ad. 11
Przystąpiono do realizacji pkt 11 tj. wolne wnioski, sprawy różne.
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej Pan Tomasz
Czajkowski poprosił o przekazanie podziękowań dla Burmistrza Jasienia za przyjęcie
jego Komisji w Gminie Jasień.
Starosta Janusz Dudojć przekazał radnemu panu Kazimierzowi Drozdowi uchwały
wraz z uzasadnieniem będące odpowiedzią na jego zapytania w pkt. 2.
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Starosta dodał, że w sprawozdaniu nie została ujęta ważna informacja z innej
działalności, a mianowicie informacja, że 27 marca 2018 r. w Urzędzie
Marszałkowskim w Zielonej Górze podpisał umowę na realizację zadania pn.
„Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów
województwa lubuskiego do świadczenia e-usług”. Beneficjentem projektu jest
Związek Powiatów Lubuskich.
Celem projektu jest aktualizacja i modernizacja baz geodezyjnych, poprawa
infrastruktury, wdrożenie e-Usług, platform oraz doradztwa technicznego, co ułatwi to
dostęp do zasobów i pozwoli świadczyć związane z nimi e-usługi. Jest to najwyższa
kwota, spośród wszystkich lubuskich powiatów, która przypadła w udziale Powiatowi
Żarskiemu. Na uzupełnienie i modernizację geodezyjnych baz danych pozyskane
zostały fundusze w wysokości ponad 4 mln 779 tys. zł., przy wkładzie własnym rzędu
717 tys. zł.
Poinformował także, że Powiat uzyskał również środki finansowe z Ministerstwa
Kultury w wysokości 200 tys. zł. na remont dachu zabytkowego budynku Domu
Pomocy Społecznej w Lubsku. Stwierdził, ze jest to duża zasługa też Posła na Sejm
RP Pana Kurzępy, który w dużym stopniu przyczynił się do tego, że otrzymaliśmy te
środki finansowe.
Przewodnicząca Rady Pani Helena Sagasz poinformowała, że:
1. Dzisiaj otrzymaliście Państwo sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu
Żarskiego za 2017 rok, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich Powiatu
Żarskiego na dzień 31.12.2017 r.
oraz informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 r.
2. Przypominała, że 4 kwietnia w godzinach od 9 do 13 odbędzie się szkolenie
radnych dot. zmian w kodeksie wyborczym oraz zmian w ustawie o samorządzie
powiatowym.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu zamknęła
posiedzenie XXXVII sesji Rady Powiatu Żarskiego o godz. 1110.
Protokół z odtworzonego
nagrania oraz notatek z przebiegu
obrad sesji sporządziła:
Barbara Suprynowicz
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