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Protokół Nr V. 2011 

z sesji Rady Powiatu Żagańskiego 

z dnia 17 marca 2011 roku 

 

1. Otwarcie obrad V sesji Rady Powiatu Żagańskiego.  

Otwarcia obrad V sesji Rady Powiatu Żagańskiego dokonał Przewodniczący Rady Leon 

Cuprych o godz. 11
00

, stwierdzając na sali obecność 21 radnych.  

Ponadto na sali obecni byli: Zarząd Powiatu Żagańskiego, Skarbnik Powiatu Elżbieta 

Bielecka, Radca Prawny Halina Miszczuk, Inspektor Nadzoru Budowlanego Paweł 

Krzaczkowski, Komendant PPSP w Żaganiu Jan Zdunek, Komendant Policji Piotr Fliegner, 

Radna Sejmiku Województwa Lubuskiego Grażyna Stawowczyk, Dyrektor 105 Szpitala 

Wojskowego Sławomir Gaik, Z-ca Dyrektora 105 Szpitala Wojskowego Robert Tęcza, 

dyrektorzy jednostek organizacyjnych, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego oraz 

prasa lokalna.  

 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Leon Cuprych poprosił o zabranie głosu Starostę Marka Ślusarskiego. 

Starosta Marek Ślusarski zaproponował wprowadzić zmiany w porządku obrad tj. pkt. 6. 

Informacja o stanie służby zdrowia dotycząca działalności szpitala w Żaganiu wprowadzić w 

pkt. 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2010 

rok wprowadzić w pkt. 6. 

Wicestarosta Jacek Grzelak: w imieniu Zarządu Powiatu wnioskuję o wprowadzenie do po-

rządku obrad podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Żagań-

skiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku. 

Przewodniczący Rady Leon Cuprych poddał pod głosowanie proponowane zmiany do po-

rządku obrad. 

Proponowane zmiany zostały przyjęte jednogłośnie. 

Porządek obrad po wprowadzonych zmianach przedstawiał się następująco: 

1.Otwarcie obrad V sesji Rady Powiatu Żagańskiego.  

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 stycznia 2011 roku. 

4. Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami. 

5. Informacja o stanie służby zdrowia dotycząca działalności szpitala w Żaganiu. 

6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2010 rok.. 

7. Interpelacje radnych. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ża-

gańskiego na lata 2011 – 2019, 

    2) zmian budżetu, 

    3) udzielenia dotacji celowej Gminie Brzeźnica, 

    4) udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budow-

lane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze Powiatu 

Żagańskiego (dot. remontu kościoła w Chotkowie), 

    5) udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budow-

lane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze Powiatu 

Żagańskiego (dot. remontu kościoła w Żaganiu), 
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    6) udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budow-

lane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze Powiatu 

Żagańskiego (dot. remontu kościoła w Jabłonowie), 

    7) określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przekazywanych Powiatowi Żagańskiemu w 2011 roku, 

    8) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu Żagańskie-        

go w roku 2011, 

   9)  rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Żaganiu, 

 10)  rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, 

 11) przyjęcia programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi  

i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-

łalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku. 

9. Odpowiedzi na interpelacje. 

 10. Wnioski. 

          11. Informacje i oświadczenia. 

          12. Zamknięcie obrad V sesji Rady Powiatu Żagańskiego. 

   Przewodniczący Rady Leon Cuprych poddał pod głosowanie porządek obrad po wprowadzo-

nych zmianach. 

Porządek obrad po wprowadzonych zmianach został przyjęty jednogłośnie. 

3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 stycznia 2011 roku. 
Przewodniczący Rady Leon Cuprych: do zapoznania się z protokołem IV sesji Rady Powiatu 

Żagańskiego z dnia 28 stycznia 2011 roku byli: Radna Ewa Gancarz oraz Radny Leon Cuprych, 

proszę wyznaczonych Radnych do przedstawienia opinii. 

   Radna Ewa Gancarz: zapoznałam się z protokołem IV sesji Rady Powiatu Żagańskiego  

z dnia 28 stycznia 2011 roku i nie wnoszę uwag. 

   Radny Leon Cuprych: zapoznałem się z protokołem IV sesji Rady Powiatu Żagańskiego  

z dnia 28 stycznia 2011 roku i nie wnoszę uwag. 

Przewodniczący Rady Leon Cuprych poddał pod głosowanie protokół z IV sesji Rady 

Powiatu Żagańskiego z dnia 28 stycznia 2011 roku. 

Protokół z IV sesji Rady Powiatu Żagańskiego został przyjęty jednogłośnie. 

4. Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami. 

Starosta Marek Ślusarski: materiały dotyczące informacji z prac Zarządu Powiatu zostały 

radnym przesłane, dlatego proponuję, aby, jeśli są pytania to Zarząd będzie udzielał 

odpowiedzi, wyjaśnień. 

Radny Zbigniew Teler: Zarząd podjął decyzję o ogłoszeniu przetargu na pomieszczenie  

w budynku Starostwa, o czym Pan Starosta był uprzejmy powiadomić media.  

W przedwczorajszej gazecie Pan Starosta odwołuje jednoosobowo przetarg, czy obok, 10 m 

jest budyneczek i tam będzie się to wszystko odbywało, to jest w porządku? Ja uważam 

inaczej, bo tu stworzyliśmy indywidualnie warunki dla jednej osoby, bezprzetargowo, chociaż 

to nie nasz budynek. Natomiast teraz Starostwo pozbywa się 2000 zł miesięcznie  

i szanse udziału w przetargu mieli wszyscy i każdy mógł wygrać. Dlaczego tak się stał? 

Starosta Marek Ślusarski: jest to trudna decyzja, jeśli chodzi o starostwo, doszliśmy do 

wniosku, że działalność taka, jak była, jeśli chodzi o ubezpieczenie, będziemy chcieli usunąć 

ze starostwa, żeby nie robić zamieszania, bo wiele opinii jest w tej kwestii  

i doszliśmy do takiego wniosku, że nie będzie tutaj punktu usług ubezpieczeniowego, bo 

opinie, nie tylko Radnych, ale także osób zainteresowanych, jest taka, że są przejawy małej 

korupcji, tzn., że są osoby kierowane z urzędu bezpośrednio do ubezpieczalni, która jest na 

terenie Starostwa i dlatego doszliśmy do wniosku, że takie punkty mogą być poza 

starostwem, jest tyle miejsc, wokół, że nie będzie, to przeszkadzać, nie będzie niepotrzebnych 
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artykułów w prasie. Uważam, że w żadnym starostwie i w żadnym urzędzie nie ma takich 

placówek i tak będzie również u nas, bo uważam to również za nie etyczne. 

Innych interpelacji Radni nie złożyli. 

5. Informacja o stanie służby zdrowia dotycząca działalności szpitala w Żaganiu. 

Przewodniczący Rady Leon Cuprych udzieli głosu Dyrektorowi 105 Szpitala Wojskowego 

Sławomirowi Gaik. 

Dyrektor 105 Szpitala Wojskowego Sławomir Gaik: na początek chciałem przedstawić, co 

zrobiliśmy w ostatnich miesiącach, co się stało w maju 2010 roku. Sprawa trudna, sprawa 

bezpośrednio dotycząca społeczeństwa, która również jest w powiecie żarskim i podobnie jest 

w całej Polsce. Od 1 maja 2010 roku 105 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Żarach, 

zabezpiecza pod względem medycznym, powiat żagański. Zabezpiecza pod względem 

lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego oraz diagnostyka 

medyczna, to, co jest w kompetencjach powiatu. To przedsięwzięcie trudne pod względem 

organizacyjnym, i nie łatwe pod względem ekonomicznym. Patrząc w tej chwili z pozycji 

Żagania, uważam, że przedsięwzięcie to było, jedyne możliwe, które było wtedy do 

przeprowadzenia. Szpital, który ja przejąłem, jako dyrektor, to szpital praktycznie 

niefunkcjonujący, szpital, który miał jeden dobry budynek, to nie miał ani personelu, sprzętu, 

sprzętu podstawowego do ratowania życia ani ludzi chętnych do pracy i do nauki. Na żadnym 

oddziale specjalistycznym nie było miejsca szkolenia dla młodzieży. Był to szpital z małym 

budżetem, w którym NFZ z roku na rok ten budżet obcinał, z racji tego, że tutaj się nic nie 

robiło. Dalsze funkcjonowanie tego szpitala w takich strukturach, jakie były wówczas, 

doprowadziłoby do jednego, do całkowitego zamknięcia szpitala, bo ten szpital pogrążyłby 

się nie tylko finansowo, ale i personalnie. Żeby ten szpital mógł funkcjonować, zatrudniliśmy 

tu około 12–13 lekarzy, a oprócz tego, musieliśmy zatrudnić lekarzy na dyżury,  

w pogotowiu i na odziały, czyli na zatrudnienie cywilno – prawne. Wzbogaciliśmy szpital  

w sprzęt bezpośrednio ratujący życie, również dzięki pomocy starostwa i poprzedniej władzy. 

Zwiększyliśmy kontrakt z NFZ o ponad 2.000.000,00 zł. Otworzyliśmy nowe oddziały 

szpitalne, nowe poradnie specjalistyczne, rozszerzyliśmy diagnostykę. Oddział wewnętrzny 

został wzbogacony o dwóch specjalistów, oddział chirurgiczny o trzech chirurgów, oddział 

urologii, który funkcjonuje na nowoczesnym sprzęcie, oddział urologii przy oddziale chirurgii 

ogólnej, oddział pulmonologii również wzmocniony. Oddział ginekologiczny, pozostawiłem 

do końca roku Pana doktora Piątka na tym stanowisku i po wcześniejszej rozmowie 

ustaliliśmy jedno, jeżeli coś się na tym oddziale nie zmieni, będą zmiany kadrowe. Oddział 

ginekologiczny razem z położnictwem doszedł do takiego poziomu finansowania 

miesięcznego wysokość 75.000 zł na miesiąc, tak funkcjonował oddział ginekologiczno 

położniczy w przeciągu poprzednich lat i tak został oceniony przez NFZ. Został na poziomie 

pierwszym, gdzie wszystkie szpitale obok dochodzą do trzeciego poziomu, nie mogłem na to 

pozwolić, bo do tego oddziału już w ubiegłym roku dołożyłem około 300.000 zł. rozstaliśmy 

się, nie przedłużyłem umowy dalszej, zatrudniłem 3 osoby, w tym 2 osoby, które pracowały 

kiedyś w 105 Szpitalu Wojskowym. W szpitalu na Wyspie, doktora z Lubinia, ponieważ 

chcemy przyjmować pacjentów z tamtej strony, bo za te osoby mamy płacone w ramach 

migracji. Nieraz lepiej jest mieć pacjentów z zewnątrz, bo za to jest w 100% zapłacone. 

Mamy też plany, bo duży szpital, dużo może, inaczej się rozmawia się NFZ. To, że 

zwiększyliśmy o ponad 2.000.000,00 zł kontrakt, otworzyliśmy nowe oddziały to jedno, ale 

jesteśmy po rozmowach w NFZ i od 1 kwietnia 2011 roku zacznie funkcjonować oddział 

chirurgii onkologicznej przy chirurgii ogólnej i walczymy również o budynek na ul. 

Szprotawskiej w Żaganiu, gdzie będą otwarte nowe oddziały, między innymi chemioterapia.  

Zaczęło funkcjonować normalnie pogotowie, zatrudniona osoba na stanowisku kierownika, 

zdecydowanie się sprawdza, z częścią lekarzy pożegnaliśmy się, bo nie nadawali  
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się do pracy. W tej chwili pogotowie funkcjonuje lepiej, będzie funkcjonować jeszcze lepiej, 

jeżeli obejmiemy cały rejon operacyjny. Będzie ogłoszony konkurs na cały powiat, na 

ratownictwo medyczne. Będziemy do tego przygotowani, szpital już ogłosił przetarg na zakup 

dwóch karetek z wyposażeniem, żeby zabezpieczyć mieszkańców powiatu żagańskiego.  

Te karetki, przede wszystkim będą wykorzystane do ratownictwa i tylko na tym terenie,  

te karetki nie będą mogły opuścić, bez zgody koordynatora, powiatu żagańskiego. Wcześniej 

szpital żagański nie posiadał praktycznie poradni specjalistycznych, a to są miejsca, gdzie 

kieruje się ludzi na oddziały szpitalne, gdzie można prowadzić diagnostykę i wstępne 

leczenie. Po przejęciu przez 105 Szpital Wojskowy otworzyliśmy dodatkowo 6 nowych 

poradni specjalistycznych, jest to dodatkowe zabezpieczenie mieszkańców powiatu 

żagańskiego. Uważam, że to, co zrobiliśmy do tej pory, że powstał jeden duży, silny szpital  

o budżecie 60.000.000,00 zł na rok 2011, to już coś znaczy. W najbliższych planach, przy 

pracowni radiologii, chcemy wstawić rezonans magnetyczny. Jesteśmy przygotowani na 

wiele spraw, bo szpital jest bardzo silny personalnie, szpital w Żaganiu wymaga jeszcze 

doposażenia w sprzęt ratujący życie. W 2010 roku, dla normalnego funkcjonowania, 105 

Szpital włożył w szpital żagański 450.000 zł, nie licząc kosztów zatrudnienia. Wszystkie  

te dane zostały przekazane dla Starosty i na pewno są do zapoznania. Nie mogę powiedzieć, 

że nie ma problemów, że wszystko zostało już rozwiązane i wszystko dalej funkcjonuje 

fantastycznie, bo jest jeszcze wiele rzeczy, które trzeba poprawić, które trzeba zmienić, ale 

jeżeli nie będziemy mieli dobrych ludzi, kierowników, ordynatorów na stanowiskach, to nic 

nie zrobimy. 

Radny Krzysztof Jarosz: jak może wyglądać funkcjonowanie szpitala, części żagańskiej, po 

połączeniu z SP ZOZ należącym do Marszałka? Jak będzie wyglądała przyszłość żagańskiej 

części szpitala w momencie, kiedy 105 Szpital Wojskowy stanie się szpitalem wojewódzkim? 

Dyrektor 105 Szpitala Wojskowego Sławomir Gaik: przejęcie szpitala przez Urząd 

Marszałkowski, w tej sprawie odbyło się już kilka spotkań w Urzędzie Marszałkowski, 

Ministerstwie. Ale żeby Państwa uspokoić, jeżeli 105 Szpital Wojskowy zostanie przejęty 

przez Urząd Marszałkowski, w Żaganiu będzie szpital wojewódzki. W tej chwili Żagań, to nic 

innego jak 105 Szpital Wojskowy, jeżeli Urząd Marszałkowski przejmuje 105 Szpital 

Wojskowy, to przejmuje go w całości. To, co jest w Żaganiu, będzie również częścią szpitala 

wojewódzkiego i to z dużymi szansami rozwoju. Nie ma innych możliwości, nie ma innych 

rozmów, Żagań to też 105 szpital Wojskowy i jeżeli to nastąpi, a chcemy, żeby to nastąpiło do 

jesieni tego roku, to tak się stanie. Są pewne problemy, o których wszyscy też słyszą, bo to 

jest też trudna sprawa, wymagająca dokładnego przemyślenia, ale myślę, że to już za daleko 

zabrnęło i to musi się toczyć. Jeżeli Ministerstwo tego szpitala nie chce a ten szpital obejmuje 

dwa duże powiaty, w południowej części województwa lubuskiego. 

Radny Karol Jersak: jak wyglądają rozmowy o likwidacji Szpital na Wyspie w Żarach?  

I ewentualnego przyłączenia, bo mija się z celem żeby płacić na dwa szpitale żarskie, które 

praktycznie szpital 105 jest wiodącym szpitalem a skoro jest wiodącym szpitalem, to należy 

natychmiast i szybko go zlikwidować, żeby wzmocnić finansowo te dwa szpitale. 

Dyrektor 105 Szpitala Wojskowego Sławomir Gaik: nie mnie decydować o szpitalu na wyspie, 

ja nie jestem organem założycielskim, ja tej spółki nie powoływałem i trudno mi na ten temat 

mówić. Natomiast województwo mówi bardzo delikatnie, że jeżeli w Żarach  

i Żaganiu powstanie szpital wojewódzki a z czasem przekształci się w spółkę prawa 

handlowego, to potem będzie można wcielić szpital na wyspie. Ale czy to będzie nam to 

potrzebne, bo co można przejąć, to można przejąć, ale na pewno nie jest mi potrzebna jeszcze 

jedna ginekologia i położnictwo, które tam jest. Nie jest mi również potrzebna trzecia 

chirurgia, czwarta interna, wówczas to jest wyrzucanie pieniędzy, bo ja cały czas powtarzam, 

że oddziały chorób wewnętrznych, internistycznych muszą się specjalizować.  
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Nie ukrywam, że dla powiatu żarskiego jest problem, ale oni sami sobie ten problem 

stworzyli, bo ja mówiłem dawno, że należy połączyć, bo wtedy konkurencja z północy, ze 

środkowej części województwa nas wykończy, bo tam są potrzeby olbrzymie i te szpitale się 

rozwijają. My przez ten czas nie zrobiliśmy wiele, do maja 2010 roku. To, co zrobiliśmy w 

maju 2010 roku to jest wielka sprawa dla tego regionu. Tylko duży silny szpital może 

pozwolić na otwarcie chemiodynamiki, czyli leczenie zwałów, zakładanie stentów, robienie, 

koreonografii, wszystkie te przypadki ostrej choroby wieńcowej będą leczone w Żarach, 

najprawdopodoniej już od maja. Pracownia chemiodynamiki jest gotowa, zgoda funduszu na 

potężny kontrakt, to jest też niesamowita szansa dla tego regionu. Żaden mały szpital w 

Polsce, w takich miastach, jak nasze, nie byłby w stanie otworzyć pracowni chemiodynamiki. 

Radna Sejmiku Województwa Lubuskiego Grażyna Stawowczyk: rozmowy na temat przejęcia 

dopiero się rozpoczęły. W zasadzie, my, jako radni województwa nie dostaliśmy jeszcze 

merytorycznych informacji, które są bardzo istotne. Z całej informacji dyrektora, 

najważniejsze jest chyba to, że świadomość nasza, że większy może więcej, to jest fakt. 

Natomiast z mojej strony nasuwają się takie pytania, tj. umowa z naszym szpitalem 

żagańskim zawarta jest na 3 lata, trwa 1 rok, więc tu już zaczyna się temat pod tytułem, czy  

z umową na czas określony można? Po drugie, Pan też tak bardzo lekko ocenił nasz szpital,  

w swoim wywodzie. Chcę powiedzieć, że Państwo przyjęliście, jako 105 Szpital Wojskowy, 

szpital w Żaganiu po remoncie, w dobrym stanie, myślę, że z dobrą oceną, więc mi jako 

żaganiance, przykro było słuchać tego, że mamy kiepskich lekarzy i źle się darzyło. Temat 

kolejny, szpitale wojskowe generalnie wszystkie, województwa nie kwapią się do 

przejmowania, więc rozmowy się rozpoczęły, będziemy dyskutować, będziemy rozważać tą 

sytuację, żeby było jak najlepiej, przede wszystkim dla mieszkańców tego regionu. Szpital to 

też jest bardzo ważna decyzja, my nie wiemy, jakie Państwo macie podpisane kontrakty, czy  

z wojskiem, czy tylko z NFZ. To jest decyzja bardzo ważna i myślę, że do tych rozmów 

będziemy wracać i zrobimy tak, żeby było dla naszego terenu jak najlepiej. Województwo na 

swoim „garnuszku” ma wiele szpitali, które się przekształcają, my podejmujemy uchwały, 

żeby przekształcać te szpitale i tu jest kolejna sytuacja, którą my bierzemy i tak  

w zasadzie Pan pięknie poopowiadał, jak teraz się pięknie dzieje w tym szpitalu. Jednak tak 

naprawdę nie mamy informacji merytorycznej, tej finansowej, a myślę, że jest priorytetem  

w przejęciu. My nie wiemy jak jest zadłużony szpital 105, jak to generalnie wygląda,  

w związku z tym trudno mówić czy jestem za, czy jestem przeciw. Jeżeli Pan, jako Dyrektor 

przedstawi konkretną, merytoryczną sytuację 105 Szpitala Wojskowego w odniesieniu do 

naszego żagańskiego również, ewentualnie w odniesieniu do Szprotawy czy do Szpitala na 

Wyspie, to myślę, że temat jest warty dyskusji. 

Dyrektor 105 Szpitala Wojskowego Sławomir Gaik: szpital już od dwóch miesięcy 

współpracuje z Urzędem Marszałkowskim, szpital od dwóch miesięcy przekazuje dane 

finansowe, ekonomiczne i wszystkie inne personalne do Urzędu Marszałkowskiego i te 

wszystkie dane są w wydziale ochrony zdrowia u Dyrektora Macieja Kozłowskiego. To, że 

Dyrektor Maciej Kozłowski nie przekazał informacji na Komisję Zdrowia to jest nie moja 

sprawa. To, że Państwo na posiedzenie Komisji Zdrowia nie zaprosiliście mnie na tą komisję, 

a chętnie bym się wybrał z księgową, z kadrową i to też jest sprawa po Państwa stronie, ja nie 

będę i nie mam takiego prawa, żeby tam się wpraszać. Nawet nie wiedziałem, w jakim 

terminie jest posiedzenie tej komisji. W Urzędzie Marszałkowskim są wszystkie dane na 

temat tego, co się dzieje w szpitalu, na temat zadłużenia, na temat zobowiązań wymagalnych, 

niewymagalnych. Szpital funkcjonuje z kontraktu z NFZ w wysokości 90% i funkcjonuje,  

jak wszystkie inne szpitale funkcjonujące na tym terenie. Szpital ma podpisane umowy  

z jednostkami wojskowymi, z zakładami pracy i z innymi podmiotami na świadczenia usług 

tych poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego, czyli: badania profilaktyczne, kadry, 
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badania żołnierzy wyjeżdżających na misję i powracających z misji. Szpital ponosi koszty, ale 

też wystawiamy faktury bezpośrednio do ministerstwa narodowego i dalej chcemy to robić. 

W okolicy mamy większość zakładów pracy, które obsługujemy pod względem medycznym 

 i wszystkie inne badania, które są poza systemem ubezpieczenia, ale przede wszystkim to 

kontrakt z NFZ. Ministerstwo Obrony Narodowej w ostatnim czasie wpędziło nas w małe 

zadłużenie, ponieważ w 2007 roku szpital został w centralnym planie inwestycji 

budowlanych, był ujęty i ministerstwo miało sfinansować budowę i wyposażenie szpitalnego 

oddziału ratunkowego i oddziału intensywnej opieki kardiologicznej. Dostaliśmy z tych 

9.000.000 zł, gdzie mamy w umowie, 4.800.000 zł. W roku 2008, 2009, w 2010 i 2011 roku 

zabrano całkowicie dotację. Wyposażyliśmy to wszystko z własnych pieniędzy, oddział 

funkcjonuje od ponad roku. Szpital ma na dzień dzisiejszy zobowiązań cywilno prawnych w 

granicach 2.500.000 zł, przy budżecie 60.000.000 zł  

Radny Tadeusz Kosmatka: w odniesieniu do wypowiedzi Radnej Sejmiku Województwa 

Lubuskiego Grażyny Stawowczyk, dzisiaj nie jest sesja na temat, czy szpital 105 będzie 

szpitalem wojewódzkim, czy nie. To nie do nas ta ocena należy i ten wywód był trochę nie na 

miejscu. Ja, jako wieloletni radny, chciałem powiedzieć, że te lata stracone kiedyś, bo 

wszystkie te szpitale chciały być samodzielne, to uważam, że dobrze się stało, że idziemy  

w tym kierunku, że jest duży podmiot, który będzie władał na dużym terenie. Jest to 

podobnie, jak na zachodzie, bo tam musi być dobry, duży szpital, działający w miarę szybko, 

porządnie i dyscyplina pracy. Bo chyba mało mówimy o tym publicznie na temat dyscypliny 

pracy, bo jest różnie, my nie krytykujemy, bo nie rzadko boimy się odzywać, ale jest różnie  

a głównie chodzi o specjalistów. Przychodnie specjalistyczne, tu też należy wprowadzić 

więcej dyscypliny pracy wśród lekarzy, przestrzegać godzin przyjęć, bo jest bardzo różnie. 

Teraz idziemy mam nadzieję w dobrym kierunku, tak zdecydowali poprzednicy i bardzo 

dobrze, szkoda, że tak późno, że te pieniądze zostały kiedyś wyrzucone w błoto. Nie ma 

szans, aby taki szpital, jak w Szprotawie było to porządny szpital, działający dla ludzi, bo tam 

za chwilę nie będzie nikt chciał pójść. 

Radna Elżbieta Buganik: pytanie do Dyrektora 105 Szpitala Wojskowego, ponieważ jesteśmy 

winni szerszego wyjaśnienia na temat doktora Krzysztofa Piątka, dla opinii publicznej, 

ponieważ myślę, że specjalistą był dobrym. Chcielibyśmy więcej wiedzieć na temat jego 

dalszej przyszłości, bo z tego, co wiem, to Pan doktor Piątek nie jest już ordynatorem i nie 

pełni tej funkcji. Więc nie wiem, czy jest to mylna informacja? 

Dyrektor 105 Szpitala Wojskowego Sławomir Gaik: doktor Piątek miał umowę ze szpitalem 

podpisaną na czas określony do 31 stycznia 2011 roku. W czasie przejmowania szpitala, 

przeprowadziłem z doktorem Piątkiem rozmowę na temat tego, co się na oddziale operuje, 

tego, co się dzieje i dalsze przyszłości, dlaczego się nie szkoli? Dałem 8 miesięcy czasu na to, 

aby to się poprawiło. Ginekologia w szpitalu żagańskim była na 15%, nie używało się 

laparoskopów, nie wprowadzało się żadnych nowych metod do leczenia. Nie było żadnych 

nowych ludzi, którzy chcieli przejść do tego szpitala i szkolić się, bo nie było miejsca na 

robienie specjalizacji. Szpital na Wyspie ma 3 miejsca na robienie specjalizacji a to się wiąże 

z tym, że pozyskujemy młodych lekarzy do pracy za darmo. Jeżeli nie ma podstawowych 

rzeczy, jeżeli na oddziale, ja się dowiaduję po paru miesiącach, o których doktor Piątek nie 

powiedział ani słowa, że nie ma defiblatorów i jeżeli tak dbał o ten oddział, to, co ja miałem 

zrobić. Jak jechałem do NFZ, to pytali, a co tam ta twoja ginekologia? I podział 

dofinansowania na ginekologii, co miesiąc 75.000 zł, to miało starczyć na pensję lekarzy, 

pensje pielęgniarek, sprzątanie, leki, utrzymanie całego oddziału. Ja miesięcznie do tego 

oddziału, kiedy był prowadzony przez doktora Piątka, dokładałem około 40.000 zł i sporo 

niezadowolenia. Tam się nic nie robiło, skoro mamy być szpitalem wojewódzkim, to 

szukajmy ludzi najlepszych. Ponadto dwa lata temu oddział ginekologiczny został ukarany  
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w wysokości 350.000 zł za działalność doktora Piątka, który był na kontrakcie. To była jego 

działalność, na kontrakcie brał ponad 20.000 zł miesięcznie i za jego działalności nie zapłacił 

nic, a NFZ ukarał szpital karą w wysokości 350.000 zł. Dlatego podjąłem taką decyzję, że nie 

przedłużyłem umowy i na razie nie zamierzam, bo byłoby to trochę nie zręczne dla 

wszystkich. Jeżeli szpital będzie miał drugi poziom referencyjny, drugi oddział 

ginekologiczny, jeżeli ten kontrakt się zwiększy, to ja nie powiedziałem, że nie będzie 

zatrudniony w szpitalu, a jeżeli jest dobrym specjalistą to na pewno sobie poradzi. 

Starosta Marek Ślusarski: dyskusja mogłaby być w tej kwestii, może zostawmy to na 

posiedzenie komisji. Temat szpitala jest wszystkim znany, uważam, że decyzja przekazania, 

mimo, że ja nie brałem w tym udziału, była bardzo słuszna, bo przy takim zadłużeniu szpitala, 

jaki był, to byśmy tutaj nie siedzieli dzisiaj. Wiadomo, że każda rewolucja niesie za sobą 

ofiary, wielu ludzi będzie niezadowolonych, ale myślę, że ludzie, którzy chcą pracować, to 

sobie poradzą w życiu. Na pewno będziemy stać na straży porządku, bezpieczeństwa naszych 

pacjentów powiatu, bo to jest podstawowa rzecz. Czy to będzie szpital wojewódzki czy 105, 

naszym podstawowym obowiązkiem jest ochrona naszych obywateli, naszych mieszkańców 

powiatu, na takim stanowisku, my, jako Zarząd będziemy stać. 

Przewodniczący Rady Leon Cuprych: chociaż jest to szpital 105 i czy będzie wojewódzki, na 

Zarządzie, Radzie spoczywa obowiązek zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców. Temat 

jest ważny, rozległy i na pewno do tego będziemy jeszcze wracać, dlatego proponuję zamknąć 

dyskusję. 

Przewodniczący Rady Leon Cuprych poddał pod głosowanie propozycję zamknięcia dyskusji. 

Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zamknięcie dyskusji. 

Przewodniczący Rady Leon Cuprych podziękował Dyrektorowi 105 Szpitala Wojskowego 

Sławomirowi Gaik. 

Dyrektor 105 Szpitala Wojskowego Sławomir Gaik: dziękuję za zaproszenie i muszę jeszcze 

powiedzieć, że liczę na współpracę z samorządem, bo sam 105 Szpital Wojskowy, dyrekcja, 

bez pomocy powiatu z tą trudną sytuacją w służbie zdrowia, sobie nie poradzi. 

6.  Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2010  

rok. 

Przewodniczący Rady Leon Cuprych poprosił Inspektora Nadzoru Budowlanego Pawła 

Krzaczkowskiego o przedstawienie sprawozdania z działalności. 

Inspektor Nadzoru Budowlanego Paweł Krzaczkowski: działalność inspektoratu podzieliłem na  

4 podstawowe elementy. Pierwszą częścią jest szeroko pojęta działalność inspekcyjno kontrolna. 

Oględziny niemal w 100% przeprowadzane są w postępowaniach podejmowanych na wniosek 

stron, czy osób, które nie są stronami, mają na celu dokonanie ustaleń na miejscu, porównanie 

wniosku ze stanem faktycznym. Stwierdzeniem, czy zaistniała samowola budowlana, czy też 

stan techniczny obiektu jest na tyle nieodpowiedni, żebyśmy musieli podjąć jakiekolwiek 

działania, dalsze, naprawcze. Podobnie, jak w latach poprzednich, działania takie, oględziny 

przeprowadzano w postępowaniach związanych z samowolami budowlanymi, jak i obiektów 

budowlanych. Inny rodzaj czynności w terenie, są to kontrole obowiązkowe, kontrole takie 

przeprowadzamy przy odbieraniu obiektów, nie wszystkich, są to określone kategorie obiektów 

oraz w przypadku legalizacji. Legalizacja, są to jednostkowe przypadki żebyśmy musieli 

przeprowadzać obowiązkowe takie kontrole z tego względu, że zalegalizowanie obiektu wiąże 

się z dość dużym kosztem tj. z opłatą legalizacyjną. Inwestorzy wolą niejednokrotnie rozebrać 

obiekt niż podejmować działania legalizacyjne. Kwoty opłat legalizacyjnych wynikają  

z przepisów ustawy, więc nadzór budowlany nie ma wpływu, minimalna kwota opłaty 

legalizacyjnej, w przypadku obiektu, który wymagałby pozwolenia na budowę wynosi 25.000 zł, 

a maksymalna może dojść do około 1.000.000 zł. Kontrole planowe i sprawdzające – kontroli 



 8 

planowych przybywa, próbujemy z własnej inicjatywy podejmować działania, często są to 

działania na polecenie organów wyższych instancji. Samowole budowlane – podobnie, jak  

w latach poprzednich, są to głównie samowole dotyczące przebudowy, zmiany sposobu 

użytkowania, bądź też budowy niewielkich obiektów. Podejmowanie takich działań przez 

inwestorów wynika, przede wszystkim, z niewiedzy przepisów, z tego względu, że art. 29  

w prawie budowlanym określa inwestycje, które nie wymagają pozwolenia na budowę. Dlatego 

tak się zdarza, że inwestor uważa, że jest zwolniony z wykonania jakichkolwiek formalności, 

natomiast jest przepis stanowiący o tym, że nie wszystkie roboty wymagające pozwolenia można 

zrealizować bez formalności, część z nich wymaga dokonania zgłoszenia. Samowole budowlane 

dotyczące przebudowy obiektu czy robót w istniejących obiektach są dość łatwe do 

zalegalizowania, chociaż nie zawsze dają się zalegalizować, w przypadku, gdy przepisy 

techniczne są naruszone. Budowa nowych obiektów lub rozbudowa istniejących obiektów, tu 

wymagana jest opłata legalizacyjna i inwestorzy będąc przez nas pouczani o tym, że jednym  

z etapów jest uiszczanie tej opłaty to często rezygnują z podejmowania działań legalizacyjnych  

i w większości przypadków sami rozbierają obiekty bez konieczności podejmowania 

dodatkowych działań, czyli postępowania egzekucyjnego, prowadzącego do wykonawstwa 

zastępczego. Utrzymanie obiektów – w tym zakresie podejmowano działania kontrolne, 

dotyczące większych obiektów przemysłowych, wielorodzinnych, jak też budynki mniejsze. 

Często nasze działania podejmowane są na wniosek nie tylko z urzędu, przez naszą jednostkę 

 i różnie to bywa. Podstawowe uchybienia dotyczą braku stosownej dokumentacji związanej  

z obiektem, czyli przeglądy z kontroli okresowych, książki obiektów. Z naszych obserwacji 

wynika, że obiekty, które są administrowane przez profesjonalnych zarządców są utrzymywane 

należycie, dokumentacja jest kompletna, pilnowane są terminy kontroli kresowych. Gorzej jest  

z obiektami, gdzie są małe wspólnoty mieszkaniowe, tam nie ma takiej osoby, która byłaby 

wyznaczona, często są spory sąsiedzkie dotyczące finansowania. Wtedy są uciążliwości dla 

wszystkich właścicieli, jeżeli nie ma jednego zarządcy, wówczas w takich mniejszych 

wspólnotach prawa i obowiązki przechodzą w równym stopniu na wszystkich współwłaścicieli. 

Takie są przepisy prawa budowlanego, za stan techniczny tego obiektu odpowiada właściciel, 

bądź zarządca.  

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2010 rok, 

stanowi załącznik do protokołu. 

7. Interpelacje radnych. 

Radny Paweł Lichtański: interpelacja, którą chciałem złożyć dotyczy polityki informacyjnej 

naszego Starostwa. W informacji z prac Zarządu na posiedzeniu w dniu 8 marca 2011 roku, 

Zarząd podjął decyzję, aby przekazać środki finansowe w wysokości 5400 zł na miesięcznik 

„Spektrum – Głos Zachodni”, ja tego nie neguję, jest to bardzo dobry pomysł. Jednak chciałbym 

zapytać przy tej okazji, skoro wykorzystujemy środki publiczne do tego, aby informować 

mieszkańców, w tym przypadku tylko Żagania, to dlaczego nie potrafimy wykorzystywać tych 

źródeł i tych kanałów, które mamy za darmo? Chodzi mi konkretnie o stronę internetową  

powiatzaganski pl. Dlaczego strona powiat żagańskiego nie funkcjonuje tak, jak należy? 

Mianowicie, przeciętny użytkownik w naszym kraju korzystając z internetu i z nowych 

serwisów, korzysta przeciętnie 3 min, taki przeciętny użytkownik internetu, gdyby wszedł na 

stronę powiatu żagańskiego dowiedziałby się między innymi tego, że najciekawsze atrakcje 

turystyczne w naszym powiecie, znajdują się w Małomicach, szpital św. Doroty jest  

w Szprotawie, natomiast Starostą Powiatu Żagańskiego jest nadal Krzysztof Jarosz, który  

w zakładce oferta gospodarcza zachęca inwestorów do lokowania swojego kapitału w naszym 

powiecie. Kiedy ta sytuacja się zmieni? 
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Radny Karol Jersak: ja mam osobiste pytanie do Radnego, dlaczego jest tak źle w tym Żaganiu, 

z Czarnymi Żagań pod kierownictwem Pana Radnego, jak obecnie opisywane  

w gazecie? Na Pana miejscu bym tu w ogóle głosu nie zabierał. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Żagańskiego na lata 2011 – 2019, 

Przewodniczący Rady Leon Cuprych: na komisjach dyskutowaliśmy, w związku z tym, że były 

skierowane do radnych dwa pisma z Regionalnej Izby Obrachunkowej, proszę o zabranie głosu 

Panią Skarbnik Elżbietę Bielecką. 

Skarbnik Powiatu Elżbieta Bielecka: uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Żagańskiego na lata 2011 – 2019, jest podejmowana, jeżeli zmieniają się dochody, 

wydatki, przychody lub rozchody. W naszym przypadku uchwałą w sprawie zmian budżetu, 

zostaną zmienione przychody i tym samym wynik budżetu, również ulegnie zmianie, dlatego 

trzeba podjąć uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2011 – 2019. Również dlatego, że w latach 2010, 

zgodnie z sugestią i interpretacją ministerstwa finansów, należało wprowadzić kredyty przejęte 

po SP ZOZ w Żaganiu, jest to kwota 10.379.557,00 zł, o taką kwotę wzrósł dług powiatu, który 

wynosi, zgodnie z załącznikiem, 58,77% , czyli jest to kwota w wysokości 42.764.508,57 zł. 

Rok 2010 został wprowadzony w kwotach wykonania budżetu, wskaźniki ustawowe 60 i 15 % 

nie zostały przekroczone i zostało ujęte w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Żagańskiego na lata 2011 – 2019. 

Przewodniczący Rady Leon Cuprych poprosił Przewodniczących Komisji Stałych o przedsta-

wienie opinii. 

Z-ca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Blajer: komisja wydała opinię 

pozytywną. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Blajer: komisja wydała opinię pozytywną. 

Przewodniczący Komisji Gospodarki i Infrastruktury Marek Kopta: komisja wydała opinię 

pozytywną. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Eugeniusz Barylak: 

komisja wydała opinię pozytywną. 

Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Andrzej Barylak: 

komisja wydała opinię pozytywną. 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Prorodzinnej Jan Kosiński: komisja wydała opinię 

pozytywną. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury I Kultury Fizycznej Ewa Gancarz: komisja wydała 

opinię pozytywną. 

Przewodniczący Rady Leon Cuprych odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Radny Karol Jersak: ja tutaj chciałem tylko pokazać głupotę ministrów, posłów i wszystkich na 

górze. W każdej jednej sytuacji, codziennie zaskakują mnie głupotą. Między innymi, odnośnie 

uchwalenia tej sytuacji, chciałem powiedzieć, że powiat żagański nie może spłacić więcej niż 

15%, o co tu chodzi? Kogo Pan Minister Finansów wspiera, dlatego żądam od Pana Starosty, 

żeby tutaj pojawili się posłowie i wysłuchali, to, co mamy do powiedzenia, żeby wreszcie 

zrozumieli, że tutaj rządzi naród. 

Przewodniczący Rady Leon Cuprych: jest taka możliwość, że Przewodniczący Rady  

w uzgodnieniu z Panem Starostą zaprasza posłów na obrady sesji 

    2) zmian budżetu, 

Przewodniczący Rady Leon Cuprych poprosił Skarbnika Powiatu Elżbietę Bielecką o przedsta-

wienie uzasadnienia. 
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Skarbnik Powiatu Elżbieta Bielecka: uchwała w sprawie zmian budżetu, wzrastają przychody o 

3.433.233 zł są to wolne środki, które rozdysponował Zarząd Powiatu i wskazał w uzasadnieniu 

na co zostaną przeznaczone. Między innymi jest kwestia termomodernizacji, zarówno ZSO w 

Żaganiu jak i ZSTiL w Żaganiu, gdzie dofinansowanie ze środków unii europejskiej w uchwale 

budżetowej na rok 2011, było 85% do 15%, środki w tej chwili, jeśli otrzymamy dofinansowa-

nie, to będzie 50% na 50%. Dlatego po 35% trzeba było doszacować wkładu własnego w te 

inwestycje. Również z wolnych środków zostały zmniejszone dochody z tytułu sprzedaży 

mienia, ponieważ po pierwszym przetargu na halę na ul. Górnej w Żaganiu nie było zaintere-

sowania sprzedażą tego obiektu, również na zadanie inwestycyjne 250.000 zł na remont sali 

gimnastycznej przy ZSZ w Szprotawie, Zarząd postanowił przeznaczyć te środki. W wyniku 

dokonanych zmian budżet powiatu wynosi, wynikiem jest deficyt, który wynosi 3.182.759 zł i 

pokryty zostanie przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu. 

Przewodniczący Rady Leon Cuprych poprosił Przewodniczących Komisji Stałych o przedsta-

wienie opinii. 

Z-ca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Blajer: komisja wydała opinię 

pozytywną. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Blajer: komisja wydała opinię pozytywną. 

Przewodniczący Komisji Gospodarki i Infrastruktury Marek Kopta: komisja wydała opinię 

pozytywną. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Eugeniusz Barylak: 

komisja wydała opinię pozytywną. 

Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Andrzej Barylak: 

komisja wydała opinię pozytywną. 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Prorodzinnej Jan Kosiński: komisja wydała opinię 

pozytywną. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury I Kultury Fizycznej Ewa Gancarz: komisja wydała 

opinię pozytywną. 

Przewodniczący Rady Leon Cuprych odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

    3) udzielenia dotacji celowej Gminie Brzeźnica, 

Przewodniczący Rady Leon Cuprych otworzył dyskusję. 

Radni nie wnieśli dyskusji. 

Przewodniczący Rady Leon Cuprych poprosił Przewodniczących Komisji Stałych o przedsta-

wienie opinii. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Karol Jersak: komisja wydała opinię pozytywną. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Blajer: komisja wydała opinię pozytywną. 

Przewodniczący Komisji Gospodarki i Infrastruktury Marek Kopta: komisja wydała opinię 

pozytywną. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Eugeniusz Barylak: 

komisja wydała opinię pozytywną. 

Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Andrzej Barylak: 

komisja wydała opinię pozytywną. 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Prorodzinnej Jan Kosiński: komisja wydała opinię 

pozytywną. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury I Kultury Fizycznej Ewa Gancarz: komisja wydała 

opinię pozytywną. 

Przewodniczący Rady Leon Cuprych odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
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    4) udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na ob-

szarze Powiatu Żagańskiego (dot. remontu kościoła w Chotkowie), 

Przewodniczący Rady Leon Cuprych otworzył dyskusję. 

Radni nie wnieśli dyskusji. 

Przewodniczący Rady Leon Cuprych poprosił Przewodniczących Komisji Stałych o przedsta-

wienie opinii. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Karol Jersak: komisja wydała opinię pozytywną. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Blajer: komisja wydała opinię pozytywną. 

Przewodniczący Komisji Gospodarki i Infrastruktury Marek Kopta: komisja wydała opinię 

pozytywną. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Eugeniusz Barylak: 

komisja wydała opinię pozytywną. 

Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Andrzej Barylak: 

komisja wydała opinię pozytywną. 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Prorodzinnej Jan Kosiński: komisja wydała opinię 

pozytywną. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury I Kultury Fizycznej Ewa Gancarz: komisja wydała 

opinię pozytywną. 

Przewodniczący Rady Leon Cuprych odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

    5) udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na ob-

szarze Powiatu Żagańskiego (dot. remontu kościoła w Żaganiu), 

Przewodniczący Rady Leon Cuprych otworzył dyskusję. 

Radni nie wnieśli dyskusji. 

Przewodniczący Rady Leon Cuprych poprosił Przewodniczących Komisji Stałych o przedsta-

wienie opinii. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Karol Jersak: komisja wydała opinię pozytywną. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Blajer: komisja wydała opinię pozytywną. 

Przewodniczący Komisji Gospodarki i Infrastruktury Marek Kopta: komisja wydała opinię 

pozytywną. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Eugeniusz Barylak: 

komisja wydała opinię pozytywną. 

Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Andrzej Barylak: 

komisja wydała opinię pozytywną. 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Prorodzinnej Jan Kosiński: komisja wydała opinię 

pozytywną. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury I Kultury Fizycznej Ewa Gancarz: komisja wydała 

opinię pozytywną. 

Przewodniczący Rady Leon Cuprych odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

    6) udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na ob-

szarze Powiatu Żagańskiego (dot. remontu kościoła w Jabłonowie), 

Przewodniczący Rady Leon Cuprych otworzył dyskusję. 

Radni nie wnieśli dyskusji. 

Przewodniczący Rady Leon Cuprych poprosił Przewodniczących Komisji Stałych o przedsta-

wienie opinii. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Karol Jersak: komisja wydała opinię pozytywną. 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Blajer: komisja wydała opinię pozytywną. 

Przewodniczący Komisji Gospodarki i Infrastruktury Marek Kopta: komisja wydała opinię 

pozytywną. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Eugeniusz Barylak: 

komisja wydała opinię pozytywną. 

Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Andrzej Barylak: 

komisja wydała opinię pozytywną. 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Prorodzinnej Jan Kosiński: komisja wydała opinię 

pozytywną. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury I Kultury Fizycznej Ewa Gancarz: komisja wydała 

opinię pozytywną. 

Przewodniczący Rady Leon Cuprych odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

    7) określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przekazywanych Powiatowi Żagańskiemu w 2011 roku, 

Przewodniczący Rady Leon Cuprych poprosił Dyrektora PCPR w Żaganiu Annę Kulczyńską o 

przedstawienie uzasadnienia. 

Dyrektor PCPR w Żaganiu Anna Kulczyńska: chciałam zwrócić uwagę na wysokość tego 

budżetu, dlatego, że wiele wniosków będzie rozpatrzonych negatywnie ze względu na brak 

środków. Były takie lata, jak rok 2008, gdzie budżet PFRON wynosił ponad 2.000.000 zł,  

w tej chwili mamy 1.269.275 zł. Są to środki, które musi zagospodarować Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy, czyli rehabilitacja zawodowa i społeczna. Niewie-

le z tego da się zrobić, wnioski spływają lawinowo, bo wygląda to tak, że jest coraz większa 

świadomość mieszkańców naszego powiatu o możliwościach skorzystania z dofinansowań, ale 

coraz gorsza jest sytuacja finansowa naszych mieszkańców, zwłaszcza tych starszych, którzy 

nie są w stanie zakupić sprzętu ortopedycznego, materiałów pomocniczych, przeprowadzić 

mieszkania do potrzeb swojej niepełnosprawności, z własnych środków. Z roku na rok możli-

wości dofinansowania są coraz mniejsze.  

Przewodniczący Rady Leon Cuprych odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

    8) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu Ża-

gańskiego w roku 2011, 

Przewodniczący Rady Leon Cuprych otworzył dyskusję. 

Radni nie wnieśli dyskusji. 

Przewodniczący Rady Leon Cuprych odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

Uchwała została przyjęta przy 20 głosach „za”, 1 „wstrzymującym”. 

   9)  rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Żaganiu, 

Przewodniczący Rady Leon Cuprych poprosił Komendanta Policji Piotra Fliegner  

o przedstawienie sprawozdania. 

Komendant Policji Piotr Fliegner: stan bezpieczeństwa w powiecie żagańskim w roku 2010  

w stosunku do poprzednich 5 lat, systematycznie się poprawia. Np. w 2010 roku wszczęto przez 

policję postępowań karnych 2000, 5 lat wcześniej o 600 więcej, a więc ta ilość postępowań w 

sprawach przestępstw jest mniejsza. Odbywa się to we wszystkich kategoriach, rozpatrywanych 

przez policję czy prokuraturę. Ilość popełnianych przestępstw w powiecie żagańskim ma ten-

dencje malejące. Wykrywalność utrzymuje się na wysokim poziomie,  

w przeciwieństwie do przestępczości, wzrastają. Wzrosła wykrywalność przestępstw kryminal-

nych tj. na poziomie 68% i jest to najlepszy wynik województwa lubuskiego. W przypadku 

przestępstw dotyczących zdrowia i życia, których najbardziej obawiają się mieszkańcy, wykry-

walność jest jeszcze wyższa o osiąga poziom 80%. Na przestrzeni 2010 roku zwiększyła się 
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ilość służb patrolowych, zmniejszyła się ilość wypadków drogowych. Na to wszystko składa się 

również współpraca wszystkich samorządów lokalnych powiatu. 

      Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Żaganiu, stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Karol Jersak: jeśli chodzi o bezpieczeństwo powiatu, to generalnie winni wypadków, 

chuligaństwa, są po pierwsze, sami policjanci jest to najważniejsza grupa, która tworzy prze-

stępczą działalność, posłowie, sędziowie, prokuratorzy, bo Ci Panowie nie płacą mandatów, nie 

są obciążani niczym, nie mają niczego do stracenia. W tej sytuacji, policjant jadący  

z nadmierną prędkością, szanowni Komendanci umarzają, nie było sprawy i oni są zawsze  

u władzy. Komendanci nie liczą się z niczym, policja stojąca w krzakach to, co to jest, proszę 

mi powiedzieć Panie Komendancie, i jeszcze wiele innych rzeczy. Tu jeszcze gorzej można 

powiedzieć o Polskiej Policji, ja tylko nadmieniłem, co to jest i jak jest. Ja wiem, że co niektó-

rych to obraża, ale taka jest sytuacja. 

Obrady sesji opuścił Radny Marek Kopta, w dalszych obradach brało udział 20 radnych. 

Komendant Policji Piotr Fliegner: zabrzmiało to dość radykalnie, przedstawił Pan swoje od-

czucia, bo ja się z tym nie zgadzam. To nie jest tak, bo ja sam karałem policjantów, będąc 

naczelnikiem ruchu drogowego, w Żaganiu też są ukarani, trzeba konkretnie, jeżeli takie przy-

padki były. 

Obrady sesji opuścił Radny Andrzej Chodań, w dalszych obradach brało udział 19 radnych. 

Starosta Marek Ślusarski: Pan Komendant jest nowym Komendantem i po działaniach Komen-

danta uważam, że idzie wszystko w dobrym kierunku, bo więcej patroli jest na mieście, nie 

tylko w Żaganiu, ale w całym powiecie. Jeżeli tak będzie dalej, to ta współpraca będzie się 

rozwijać, będziemy się czuć bezpieczni. Ze strony powiatu deklarujemy dużą pomoc, jeżeli 

tylko będziemy mogli, to będziemy pomagać wszystkim służbom. 

Radny Krzysztof Blajer: brakuje informacji na temat wykroczeń i przestępstw z udziałem osób 

nieletnich. Brak informacji: o zgłaszanych przemocach w rodzinie, ilości przyłapanych pijanych 

kierowców, przyczynach wypadków, wypadków z udziałem pieszych i dzieci. 

Komendant Policji Piotr Fliegner: taką informację dostarczę Radnemu, natomiast kwestia jest 

tego rodzaju, że jeżeli miałbym opisywać każdą kategorię przestępstw to zajęłoby dużo czasu, a 

ja chciałem w sposób ogólny przedstawić poziom bezpieczeństwa.  

Przewodniczący Rady Leon Cuprych: z Komendantem Policji uzgodniono, że zostanie przed-

stawiony w sposób ogólny poziom bezpieczeństwa w powiecie żagańskim. Szczegółowe infor-

macje mogą być przedstawione Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli. 

Radny Tadeusz Kosmatka: do Komendanta Policji, chodzi mi o to, żeby policjanci tak napraw-

dę, żeby Pan ich uczył, żeby myśleli trochę przy pracy. Jeżeli policjant tylko będzie myślał i 

tylko będzie karał, tak jak ostatnio w Witkowie przechodzących dwóch koło swoich posesji, 

prawą stroną, policjant ukarał mandatem po 50 złotych, dwóch bezrobotnych. To ja mówię, czy 

ten policjant potrafi myśleć, Panie Komendancie, apeluję z tego miejsca, bo przyrzekłem im, że 

poruszę tą sprawę, nie zawsze trzeba karać, od tego policja ma również pouczenia. Jeżeli on się 

tłumaczy, że nie mają pracy a policjant wypisuje mandaty to podzielam zdanie Radnego Jersaka 

na ten temat, że to jest bezmózgowie. Ja bym prosił, żeby ludzie myśleli, co robią i w jaki 

sposób postępują i wszystko będzie dobrze, tabele zostawmy sobie, bo to będzie ocena. 

Przewodniczący Rady Leon Cuprych poprosił Przewodniczącego Komisji Porządku Publiczne-

go i Bezpieczeństwa Obywateli o przedstawienie opinii komisji. 

Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Andrzej Barylak: 

komisja wyraziła pozytywną opinię i przyjęła przedłożone sprawozdanie. 
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Przewodniczący Rady Leon Cuprych odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie, przy udziale 19 radnych. 

  10)  rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, 

Przewodniczący Rady Leon Cuprych poprosił Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Żaganiu Jana Zdunka o przedstawienie sprawozdania. 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu Jan Zdunek: radni z pewnością 

zapoznali się z przedłożonym sprawozdaniem. Jeśli są pytania, to będę odpowiadał, jeśli nie to 

bardzo dziękuję za pracę w roku 2010, co było zauważalne podczas kadencji poprzedniej. W 

tym roku sobie życzę, co by współpraca była na tym samym poziomie i lepsza.  

Radny Andrzej Barylak: na terenie powiatu mamy 26 jednostek, które należą do ochotniczej 

straży pożarnej, z tego 11 jest w krajowym systemie, pozostałe jednostki są niedoinwestowane i 

moim zdaniem nie ma celu, aby tej jednostki były w dalszym ciągu utrzymywane. Należałoby z 

tych wszystkich jednostek wybrać te jednostki, które kwalifikują się do krajowego systemu, 

pozostałe jednostki, ze względu na obciążenia finansowe, zlikwidować. Korzystając z głosu, 

chciałem podziękować za tak staranne przygotowanie materiału, bo zawierają to, co można się 

dowiedzieć o działalności Państwowej Straży Pożarnej w powiecie. 

Starosta Marek Ślusarski: praca straży pożarnej jest na wysokim poziomie. Sprawą bardzo 

gorącą, jest budowa nowej siedziby Straży Pożarnej. Na ręce Komendanta chciałem złożyć 

wyrazy uznania za wkład, że wspólnie z nami stara się o szybkie zakończenie inwestycji. 

Na dalsze obrady sesji wrócił Radny Andrzej Chodań, w dalszych obradach brało udział 20 

radnych. 

Radny Maciej Boryna: chciałem zapytać o wały przeciwpowodziowe, najbardziej zagrożone. W 

informacji jest napisane, że mamy zły stan wałów, wymagające podwyższenia, wydłużenia a 

nawet odbudowy. Wiem, że remont wałów nie jest w waszym zakresie, ale może Pan Komen-

dant wie, a jak nie to może szef komórki zarządzania kryzysowego w naszym Starostwie, kiedy 

ten stan wałów zagrożonych się polepszy, kiedy jakaś zmiana na lepsze nastąpi? 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu Jan Zdunek: dane zawarte  

w informacji są uzyskane od podmiotów samorządowych, jak również z Wojewódzkiego Za-

rządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Na te pytanie nie odpowiem, ponieważ inicjuje tylko i 

wyłącznie informację o stanie na dzień dzisiejszy, natomiast mówiąc o przyszłości, jest to temat 

trudny, ponieważ związany jest ze środkami finansowymi, ale wszyscy chcielibyśmy, aby te 

wały stały się bardziej szczelne. Moim zadaniem było przedstawienie tematu na chwilę obecną i 

nie umiem odpowiedzieć, co przyszłość pokaże. 

Odnośnie systemu krajowego systemu ratowniczo gaśniczego i likwidacji jednostek – wydaje 

mi się, że nic gorszego, jak zlikwidować na wiosce jednostkę ochotniczej straży pożarnej. Ten 

temat przeżywały Wymiarki w roku 1991, gdzie trzeba było dekarzowi oddać strażnicę, więc 

rada postanowiła oddać dekarzowi strażnicę, w dalszym ciągu ten dekarz tam funkcjonuje. 

Przez okres 8 lat gmina nie miała swojej straży a ustawa o ochronie przeciwpożarowej mówi  

i nakazuje wójtowi i burmistrzowi o obowiązku zapewnienia ochrony przeciwpożarowej. Dla-

tego, myślę, że żaden samorząd nie podejmie się likwidacji ochotniczych straży pożarnych, 

ponieważ w roku 1999 bardzo szybko reaktywowano, w Wymiarkach, jednostkę.  

 

W związku z tym potrzebne były im pieniądze, a jak pieniądze to współpraca z samorządem 

niemieckim a jak współpraca to musi być nie tylko szkoła i inne podmioty kulturalne, ale rów-

nież straż ogniowa. Dlatego też bardzo szybko podpisano porozumienie i reaktywowano straż 

pożarną w Wymiarkach. Natomiast, jeśli chodzi o te malutkie, to podejmuje decyzję samorząd, 

ale miejmy nadzieję, że nie będą likwidowane, bo nie tylko Państwowa Straż Pożarna, nie 
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wyobrażam sobie współpracy z samorządem lokalnym, który nie ma straży pożarnej, a takim 

jest jeden samorząd Miasto Żagań. 

Radna Anna Michalczuk: w przedstawionej informacji jest napisane, że jedyną gminą, która nie 

bierze udziału w turnieju wiedzy pożarniczej jest Gmina Iłowa. Czy dlatego, że nie docierają do 

nich informacje, czy po prostu nie chcą? 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu Jan Zdunek: na początku roku 

są spotkania przypominające o takim turnieju. Na kanwie powiatu organizujemy turniej powia-

towy, gdzie rok rocznie Starosta obejmuje swoim patronatem i to jest wszystko dla dzieci, 

natomiast Gmina Iłowa nie bierze udziału. 

Przewodniczący Rady Leon Cuprych poprosił Przewodniczącego Komisji Porządku Publiczne-

go i Bezpieczeństwa Obywateli Andrzeja Barylaka o przedstawienie opinii komisji. 

Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Andrzej Barylak: 

komisja pozytywnie oceniła materiały przygotowane przez Komendanta Państwowej Straży 

Pożarnej. 

Przewodniczący Rady Leon Cuprych odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie, przy udziale 20 radnych. 

   11) przyjęcia programu współpracy Powiatu Żagańskiego z organizacjami pozarzą-

dowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku. 

Przewodniczący Rady Leon Cuprych poprosił o przedstawienie uzasadnienia. 

Radca Prawny Halina Miszczuk: projekt jest zmieniony, dlatego, że w poprzednim projekcie, w 

treści uchwały, nie wpisano kwoty, jaką się rocznie przeznacza na program współpracy Powiatu 

Żagańskiego z organizacjami pozarządowymi, ponieważ nie było uchwalonego budżetu na 

2011 rok. W tej chwili jest już wpisana kwota 22.000 zł i mamy jeszcze jedną zmianę tzn. że 

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Województwa 

Lubuskiego. 

 9. Odpowiedzi na interpelacje. 

   Starosta Marek Ślusarski: w odpowiedzi na interpelację Radnego Pawła Lichtańskiego: na 

stronie internetowej powiatu żagańskiego, w zakładce oferta gospodarcza jest nadal Starosta 

Krzysztof Jarosz, ponieważ oferta dotyczy spraw, który podpisywał Pan Krzysztof Jarosz będą 

Starostą. 

Radny Paweł Lichtański: w zakładce „Zabytki”, jest pusta strona od kilku miesięcy  

w związku z tym o te zakładki mi chodziło. Nie chciałem się czepić tego, czy Pan Krzysztof 

Jarosz jest jeszcze Starostą czy już nie jest, chodziło ma bardziej o zakładkę „Turystyka”. 

Bardzo bym prosił, aby ktoś zajął się tą zakładką i zredagował ją w sposób godny, bo 

chciałbym, żeby strona powiatu żagańskiego była przykładem dla gmin naszego powiatu. 

10. Wnioski. 

Radny Krzysztof Jarosz: wniosek mój dotyczy rozważenia możliwości, pod kątem możliwości 

finansowych powiatu, dotyczącej inwestycji pn. odnowa nawierzchni bitumicznej drogi 

powiatowej Nr. 1082 tj. droga z Iłowej do Czyżówka. Ta droga jest jedyną drogą, która łączy 

Gminę Wymiarki z Gminą Iłowa w sposób bezpośredni, sądzę, że jest to droga o dużym 

znaczeniu, bo skoro znalazła się w propozycji umieszenia jej w Narodowym Programie 

Przebudowy Dróg Lokalnych w tzw. Schetynówkach, włącznie z propozycją sfinansowania 

25% nakładów z tego tytułu przez Gminę Iłowa, więc wydaje się, że jest to rzecz godna uwagi. 

Ze względu na stan najgorszego odcinka drogi (około 500 m odcinek), doraźnie ta naprawa 

została wykonana, ale pozostała część około 2100 m wygląda nadal fatalnie i myślę, że warto 

byłoby skorzystać z oszczędności po przetargowych w dziale 600 w drogach publicznych, gdyż 
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z pewnością takie się pojawią, a nadal jest deklaracja ze strony Gminy Iłowa, iż 25% czyli 

150.000 zł dołożą do tej inwestycji. W propozycji do budżetu złożonej przez wydział 

komunikacji ta droga została oszacowana na kwotę 700.000 zł z uwagi na to, że obejmowała 

warstwę profilującą i warstwę ścieralną a także wzmocnienie poboczy. Natomiast  

w pierwotnym kosztorysie była oszacowana na 304.000 zł i chodziło o położenie 4 cm 

dywanika na całej długości, bo droga nie nadaje się do innej renowacji. Wniosek mój dotyczy, 

rozważenia kontynuacji powyższej inwestycji w tegorocznym budżecie z wykorzystaniem 

środków Gminy Iłowa tj. 150.000 zł i 150.000 zł z budżetu powiatu, co jest zgodne  

z kosztorysem inwestorskim z sierpnia 2010 roku. 

Radna Ewa Gancarz:  

- wniosek Komisji Oświaty do Zarządu Powiatu, o zwiększenie kwoty na nagrody na konkurs  

o tytuł „Najlepszego Ślusarza Ziemi Lubuskiej”, wnosi o zwiększenie kwoty o 600 złotych 

- wniosek następny, zwracam się do Zarządu Powiatu, aby w ramach współpracy  

z organizacjami pozarządowymi, składam wniosek o to, aby do wszystkich organizacji 

pozarządowych został wysłany, jeśli jest to możliwe, ten bardzo dobry dokument, ponieważ 

uważam, że wesprze starania i będzie pomocny w pisaniu projektów przez organizacje 

pozarządowe. 

Radna Anna Michalczuk: składam wniosek o pozyskanie, w miarę możliwości, środków na 

szczepienie przeciwko wirusowi brodawczaka, który wywołuje raka szyjki macicy. Wiem, że 

powiat żarski coś takiego robi, bo Gmina Iłowa dofinansowuje uczennice, które na terenie 

powiatu żarskiego się uczą i może warto byłoby ten problem przemyśleć, bo jest to dosyć 

palący problem społeczny. 

Przewodniczący Rady Leon Cuprych: w uzupełnieniu wniosku Radnej Anny Michalczuk, 

problematykę nowotworową, bo województwo lubuskie ma największy wskaźnik 

zachorowalności na nowotwory i wyleczalność najgorsza, dlatego w tych sprawach,  

z dyrektorami szpitali można tę sprawę rozwiązać. 

Starosta Marek Ślusarski: temat szczepień jest gorący, 5000 tyś. kobiet umiera na raka szyjki 

macicy. Porównując do Szwecji, gdzie tego problemu po prostu nie ma. Nie możemy się 

porównywać do Szwecji, dyskutujemy w tej kwestii i na pewno będziemy starać się pomóc, 

wspólnie z samorządami gmin. Na pewno jakiś wspólny program dotyczący szczepień 

opracujemy i na którymś posiedzeniu sesji, powiemy, do jakiego wniosku doszliśmy i co 

wypracowaliśmy. Pierwszą cegiełka w tej sprawie, to jest 4000 zł, które są wydatkowane  

z budżetu powiatu dla dziewcząt z Domu Dziecka. 

          11. Informacje i oświadczenia. 

         Przewodniczący Rady Powiatu Leon Cuprych:do materiałów na sesję zostały załączone do 

zapoznania się n/w sprawy:  

         - sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych, 

        -  informacja dotycząca drogi powiatowej nr 296. 

         Naczelnik OKT Michał Cisek: w sprawie dotyczącej sprawozdania z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach, ustawa Karty Nauczyciela nałożyła 

obowiązek na organ prowadzący szkoły, przeprowadzenia analizy poniesionych w poprzednim 

roku kalendarzowym, wydatków na wynagrodzenie nauczycieli w odniesieniu do wysokości 

średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Informację o spełnieniu tego obowiązku 

przekazujemy do Regionalnej Izby Obrachunkowej, dyrektorom szkół i placówek oświatowych 

z terenu powiatu żagańskiego, związkom zawodowym oraz organowi prowadzącemu  
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i stanowiącemu. Z przedstawionej informacji wynika, że szkoły i placówki oświatowe na 

terenie powiatu żagańskiego osiągnęły średnie wynagrodzenie. 

         Przewodniczący Rady Powiatu Leon Cuprych: co by było, gdybyśmy nie osiągnęli tego 

poziomu? 

         Naczelnik OKT Michał Cisek: gdybyśmy nie osiągnęli tego poziomu, to musielibyśmy znaleźć 

dodatkowe środki na wynagrodzenie nauczycieli, aby osiągnąć średnią wynagrodzenia. 

         Naczelnik OKT Michał Cisek: w odniesieniu do strony powiatu żagańskiego zakładki 

„Turystyka”, wydział OKT prowadził prace w połączeniu z Urzędem Wojewódzkim. Miał być 

wprowadzony program internetowy informacji turystycznej. Wszystkie informacje zostały 

przekazane do gmin z terenu powiatu żagańskiego, jednak pomimo naszych starań, gminy  

i miasta nie przekazywały informacji do powiatu. Nie był to problem tylko powiatu 

żagańskiego, ale był to problem innych powiatów, dlatego ten program upadł. Mimo wszystko 

staraliśmy się ściągnąć z gmin i miast informację na stronę, bo jest niedopuszczalne wstawiana 

na stronę własnych zdjęć, ponieważ musielibyśmy mieć zgodę każdego właściciela danego 

zabytku i te informacje, które otrzymaliśmy są umieszczone. 

         Przewodniczący Rady Powiatu Leon Cuprych: sprawa remontu drogi powiatowej nr 296 – 

informacja Wojewódzkiego Zarządu Dróg o tym, że na tej drodze ma być robiona kanalizacja  

i dlatego są wstrzymane prace. 

Przewodniczący Rady Powiatu Leon Cuprych wyznaczył Radnego Jacka Grzelaka oraz 

Radnego Henryka Janowicza do zapoznania się z protokołem V sesji Rady Powiatu 

Żagańskiego z dnia 17 marca 2011 roku. 

Przewodniczący Rady Powiatu Leon Cuprych: przypomniał Radnym, że do 30 kwietnia 2011 

roku należy złożyć oświadczenia majątkowe. 

         12. Zamknięcie obrad V sesji Rady Powiatu Żagańskiego. 

         Przewodniczący Rady Powiatu Leon Cuprych o godz. 14
00

 ogłosił zamknięcie V sesji Rady 

Powiatu Żagańskiego. 

 

 

          Protokołowała  

    Henryka Świątek 

 

 

                                                                      Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego 

                                       Leon Cuprych 

 

 


