Protokół Nr XXVIII.2017
z obrad sesji Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 6 października 2017 roku
1. Otwarcie obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Żagańskiego.
Otwarcia obrad XXVIII sesji V kadencji dokonał Przewodniczący Rady Powiatu Mirosław
Gąsik stwierdzając obecność 18 radnych. Przewodniczący Rady przywitał: Zarząd Powiatu
Żagańskiego, Skarbnika Powiatu Elżbietę Bielecką, Sekretarza Powiatu Iwonę Hryniewiecką,
Radcę Prawnego Andrzeja Skibińskiego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Jacka Stępnia, Zastępcę Dyrektora ds. Medycznych 105. Kresowego Szpitala Wojskowego
z Przychodnią lek. med. Marka Femlaka, dyrektorów jednostek podległych, przedstawicieli
prasy lokalnej.
2. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Mirosław Gąsik: czy są propozycje zmian do proponowanego porządku
obrad.
Radni nie złożyli propozycji zmian do porządku obrad.
Przewodniczący Rady Mirosław Gąsik poddał pod glosowanie proponowany porządek obrad.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Żagańskiego.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad sesji Rady Powiatu Żagańskiego:
1) Nr XXVI.2017 z dnia 26 maja 2017 roku,
2) Nr XXVII.2017 z dnia 28 lipca 2017 roku.
4. Funkcjonowanie i zabezpieczenie opieki medycznej w powiecie żagańskim.
5. Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu żagańskiego za rok 2016.
6. Informacja z prac Zarządu Powiatu Żagańskiego pomiędzy sesjami.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian budżetu.
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2017-2024.
3) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego
na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa zatok autobusowych wraz ze
zmianą nawierzchni chodnika w ciągu drogi woj. nr 296 w m. Jelenin”,
4) określenia zasad, sposobów i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Żagańskiemu,
5) określenia zasad, sposobów i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Żagańskiemu i jednostkom
organizacyjnym powiatu,
6) zmiany uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych Powiatowi Żagańskiemu w 2017 r.
7) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu w Branżową Szkołę
I Stopnia wchodzącą w skład Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu,
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8) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Gen.
Władysława Andersa wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu w Branżową Szkołę I Stopnia wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Żaganiu,
9) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie w Branżową Szkołę I Stopnia wchodzącą w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława
Staszica w Szprotawie,
10) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej w Branżową Szkołę I Stopnia
wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej,
11) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Żaganiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną wchodzącą
w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Żaganiu,
12) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przyspasabiającej do
Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Żaganiu wchodzącą
w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Żaganiu w Szkołę Specjalną Przyspasabiającą do Pracy w Żaganiu wchodzącą w skład
Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Żaganiu,
13) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Jana
Brzechwy w Szprotawie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną wchodzącą
w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Szprotawie,
14) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przyspasabiającej do
Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Szprotawie wchodzącą
w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Szprotawie w Szkołę Specjalną Przyspasabiającą do Pracy w Szprotawie wchodzącą w skład
Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Szprotawie,
15) utworzenia Branżowej Szkoły I Stopnia i włączenia jej do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żaganiu.
8. Interpelacje radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Informacje i oświadczenia.
11. Wnioski.
12. Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Żagańskiego.
3. Przyjęcie protokołów z obrad sesji Rady Powiatu Żagańskiego:
1) Nr XXVI.2017 z dnia 26 maja 2017 roku,
Przewodniczący Rady Mirosław Gąsik: do zapoznania się z protokołem XXVI sesji Rady
Powiatu Żagańskiego z dnia 26 maja 2017 roku został wyznaczony Radny Andrzej Katarzyniec oraz Radny Bogusław Kobyliński, proszę o przedstawienie opinii.
Radny Andrzej Katarzyniec: z protokołem zapoznałem się i nie wnoszę uwag.
Radny Bogusław Kobyliński: z protokołem zapoznałem się i nie wnoszę uwag.
Przewodniczący Rady Mirosław Gąsik poddał pod głosowanie protokół Nr XXVI.2017 z
obrad sesji Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 26 maja 2017 roku.
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Protokół Nr XXVI.2017 z dnia 26 maja 2017 roku został przyjęty jednogłośnie.
2) Nr XXVII.2017 z dnia 28 lipca 2017 roku.
Przewodniczący Rady Mirosław Gąsik: do zapoznania się z protokołem XXVII sesji Rady
Powiatu Żagańskiego z dnia 28 lipca 2017 roku został wyznaczony Radny Marek Kopta oraz
Radny Mariusz Krugły, proszę o przedstawienie opinii.
Radny Marek Kopta: z protokołem zapoznałem się i nie wnoszę uwag.
Radny Mariusz Krugły: z protokołem zapoznałem się i nie wnoszę uwag.
Przewodniczący Rady Mirosław Gąsik poddał pod głosowanie protokół Nr XXVII.2017
z obrad sesji Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 lipca 2017 roku.
Protokół Nr XXVII.2017 z dnia 28 lipca 2017 roku został przyjęty jednogłośnie.
4. Funkcjonowanie i zabezpieczenie opieki medycznej w powiecie żagańskim.
Przewodniczący Rady Mirosław Gąsik poprosił z – cę Dyrektora ds. Medycznych 105.
Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią lek. med. Marka Femlaka o przedstawienie
informacji o funkcjonowaniu i zabezpieczeniu opieki medycznej w powiecie żagańskim.
Zastępca Dyrektora ds. Medycznych 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią
lek. med. Marek Femlak: to już siódmy rok współpracy powiatu żarskiego i żagańskiego. W
tym czasie nie było jakichś zagrożeń, a w tej chwili mamy szósty dzień reformy tzw. sieci
szpitali i dosyć przyzwoicie znaleźliśmy się w tej sieci. Jesteśmy na szóstym poziomie
ogólnopolskim, ponieważ jesteśmy szpitalem podległym MON i funkcjonujemy na
podobnych zasadach, jak kliniki w całej Polsce, szpitale powiatowe są na pierwszym
poziomie i taki szpital jest w Żarach Na Wyspie. To, co się zmieniło wskutek reformy to to,
że dla pierwszego poziomu przypisano nocną i świąteczną pomoc lekarską, pielęgniarską. W
niektórych powiatach były z tym duże problemy, u nas udało się z tym uporać. W związku z
tym, że jesteśmy szóstym poziomem, więc to nocną i świąteczną pomoc również świadczy
szpital Na Wyspie, a w związku z tym, że nie świadczył tego nigdy, więc nie ma
przygotowanej bazy, kadry, więc na prośbę dyrektora NFZ, podpisaliśmy umowę na
podwykonawstwo i świadczymy nadal nocną i świąteczną pomoc. Dyrektor NFZ ogłosił
również konkurs na świadczenie nocnej i świątecznej pomocy dla powiatu żagańskiego dla
mieszkańców Żagań i okolic i my w tym konkursie uczestniczyliśmy, aby zabezpieczyć tą
sytuacje, oczywiście nie było innych chętnych do świadczenie tej usługi i w związku z tym
dalej jest realizowana w szpitalu na ul. Żelaznej. Kontrakt szpitala żagańskiego został
zrealizowany na poziomie 21.274.944,00 zł łącznie. W tym znacząca większość lecznictwo
szpitalne 12.126.816,00 zł, ambulatoryjna opieka specjalistyczna 3.301.824,00 zł, izba
przyjęć 600.000,00 zł, ratownictwo medyczne 4.341.346,00 zł, nocna i świąteczna pomoc
ambulatoryjna 903.992,00 zł. Funkcjonowanie szpitala w oparciu o rok 2016 ponieważ ten
rok został zamknięty i możemy przedstawić wykorzystanie naszego szpitala. Wykonanie
kontraktu na poszczególnych działach wykonany jest blisko 100%, a w niektórych nawet
przekraczamy 100%. Oddziały szpitalne w Żaganiu: oddział płucny z pododdziałem chorób
wewnętrznych kierowany przez lek. med. Andrzeja Czupryńskiego posiada 38 łóżek, oddział
chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii onkologicznej i urologii kierowany przez lek. med.
Zbigniewa Jaskółę posiada 30 łóżek, oddział położniczo – ginekologiczny kierowany przez
lek. med. Artura Cieślaka posiada 28 łóżek i oddział noworodkowy kierowany przez lek. med.
Annę Kubik posiada 8 łóżeczek. Finansowanie - na IV kwartał 2017 roku szpital otrzymał
ponad 20.000.000,00 zł, natomiast na pytanie do dyrektora NFZ ile otrzymamy na I kwartał
2018 roku, odpowiedź była taka, że prawdopodobnie tyle, co w IV kwartale 2017 roku. W
roku 2016 leczonych na oddziałach było 6.141 pacjentów przy średnim wykorzystaniu łóżka
na poziomie 68%. Średni pobyt pacjenta w szpitalu wyniósł 3,56 dnia. Filia Żagań dysponuje
izbą przyjęć kierowaną przez lek. med. Krzysztofa Janowskiego wykorzystującą 2 łóżka. W
ramach działań podstawowych zrealizowano wszystkie przyjęcia na oddziały szpitalne oraz
zaopatrzono ambulatoryjnie 5082 pacjentów w 2016 roku. W poradniach specjalistycznych w
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roku 2016 udzielono 62886 konsultacji lekarskich w poradniach. Oddziałem pomocy doraźnej
kieruje lek. med. Ryszard Smyk. Oddział dysponuje czterema zespołami ratunkowymi:
dwoma, specjalistycznym i podstawowym z bazą w Żaganiu oraz dwoma podstawowymi z
bazą w Szprotawie. Jedna karetka obsługująca nocną i świąteczną pomoc ambulatoryjną
stacjonuje dodatkowo w Żaganiu. Tutaj składam podziękowania dla Zarządu Powiatu i Rady
Powiatu za dwie kolejne karetki, które trafiły do pogotowia. Dyspozytornia medyczna w tej
chwili znajduje się w Gorzowie Wlkp. W Żaganiu funkcjonują również bardzo dobrze
poradnie diagnostyczne tj. pracownia endoskopii, bronchoskopii, rentgenodiagnostyki
ogólnej, usg, diagnostyki laboratoryjnej, serologicznej, aerodynamiki, punkt pobrań
materiałów do badań. Tutaj również podziękowania za remont, który dzięki Radzie Powiatu i
Zarządu Powiatu mógł być wykonany w tych pomieszczeniach. Jeśli chodzi o kadrę to
ogólnie w 105 Szpitalu pracuje około 900 osób. W Żaganiu pracuje 59 lekarzy, 102
pielęgniarki, 18 położnych, 42 ratowników, 2 diagnostów i 9 techników analityki medycznej,
1 magister i 2 techników farmacji, 8 techników rtg, 1 magister i 1 technik rehabilitacji, 2
opiekunów medycznych, 43 osoby personelu niemedycznego. Dzięki pomocy Rady Powiatu i
Zarządu Powiatu w 2016 roku otrzymaliśmy dofinansowanie na ogólną kwotę 120.000,00 zł.
Zakupiono skaner naczyń krwionośnych, respirator, defibrylator. Dofinansowano również do
remontu laboratorium, wysokość dofinansowania 120.000,00 zł. W 2017 roku podpisano
umowę na kwotę 525.000,00 zł na zakup dwóch karetek. W 2016 roku z dotacji Ministerstwa
Obrony Narodowej zakupiono i przekazano do użytku w filii Żagań aparat rtg przyłóżkowy,
moduł dyfuzja do spirometru, zestaw laparoskopowy, aparat usg. Dodatkowo oprócz ryczałtu,
który obejmuje oddziały szpitalne i poradnie specjalistyczne, otrzymaliśmy środki finansowe
poza ryczałtowe, które obejmują zakres taki jak tomografia komputerowa, medycyna
nuklearna, badania i terapia izotopowa, badania endoskopowe, gastroskopia, kolonoskopia,
tlenoterapia domowa, diagnostyka i leczenie onkologiczne, są to świadczenia nielimitowane,
za które NFZ płaci. Zwiększono nam również kwoty na endoprotezy stawu biodrowego, aby
tych kolejek było mniej. Nielimitowane są również świadczenia związane z porodami. W
ryczałt, który otrzymaliśmy z NFZ weszły również podwyżki dla pielęgniarek, pracowników
najmniej zarabiających i ratowników medycznych. Szpital również realizuje programy
lekowe, leczymy ciężkie postacie astmy oskrzelowej, ciężkiej postaci łuszczycy, na które
otrzymujemy również dodatkowe środki poza kontraktem. Myślę, że przyszłoroczny budżet
szpitala, biorąc pod uwagę rok 2015, to będzie kwota około 80.000.000,00 zł i musimy tak
gospodarować środkami, aby bezpiecznie funkcjonować w Żaganiu i w Żarach.
Radny Stefan Gołek: coraz częściej słyszymy o wzrastającej średniej wieku pielęgniarek, czy
w Pana szpitalu też się to obserwuje i czy nie grozi nam przypadkiem mocno uszczuplona
opieka pielęgniarska? Czy w ostatnim roku przyjął Pan nowe pielęgniarki, absolwentki szkół
pielęgniarskich? Czy w szpitalu pracują lekarze rezydenci, czy rzeczywiście ich uposażenia,
jak to podają środki masowego przekazu, są tak niskie? Obecny rząd zapowiada tworzenie
opieki medycznej i stomatologicznej w szkołach i placówkach oświatowych. Czy na terenie
powiatu w jakiejkolwiek szkole jest lekarz, czy stomatolog?
Zastępca Dyrektora ds. Medycznych 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią
lek. med. Marek Femlak: jeśli chodzi o pielęgniarki to sytuacja jest taka, jak w całym kraju.
Skala wieku jest bardzo podobna, średnia około 50 lat, a wiadomo, że niektóre przechodzą
wcześniej na emeryturę. Staramy się te miejsca zabezpieczyć opiekunami medycznymi.
Ponieważ państwo zauważyło problem, więc powstają szkoły, gdzie są szybciej kształcone
osoby w zawodzie opiekuna medycznego. W niektórych miejscach możemy zatrudniać
ratowników medycznych, ponieważ w ostatnim czasie ratowników medycznych wykształciło
się dość sporo. Jednak pielęgniarki nie zastąpi ani ratownik, ani sanitariusz, ani opiekunka
medyczna, więc takie problemy się zdarzają, że na niektórych kierunkach może nam tutaj
zabraknąć. Zdarzają się pojedyncze przyjęcia pielęgniarek, są to pielęgniarki, które
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przychodzą do pracy z innych placówek z różnych względów, pojedyncze przypadki są to
osoby po studiach. Problem z pielęgniarkami jest taki duży, ponieważ kilkanaście lat temu
minister zdecydował, że nie ma średnich szkół medycznych, czyli tzw. liceów
pielęgniarskich, gdzie nie można zdobyć zawodu po studium pielęgniarskim i zrobiła się taka
dziura pokoleniowa. Wszystkie pielęgniarki musiały mieć ukończone studia wyższe, licencjat,
magistra, a to wiązało się z czasem i z kosztami. Poza tym płace pielęgniarek jeszcze kilka lat
temu były żenująco niskie i jak osoba, która osiągnęła tytuł magistra to wolała pracować w
innym systemie niż w szpitalu. Znaczna część pielęgniarek wyjechała na zachód, bo tam mają
większe zarobki i jest to zrozumiałe. Jest to problem, z którym się borykamy i na pewno
jeszcze przez najbliższe lata będziemy się borykać. Rezydentów w szpitalu jest kilku, my
wypracowaliśmy taki system, że rezydent oprócz tego, że ma pensję żenująco niską, to
dajemy im możliwość zarobkowania na innych kierunkach pod okiem starszych lekarzy. W
sprawie lekarzy i stomatologów w placówkach oświatowych, nie jest to zadanie szpitala, nikt
nie nałożył na nas takiego zadania. Natomiast w szpitalu, dokładając do tego, utrzymujemy
pracownię stomatologiczną i zatrudniamy czterech stomatologów po to, żeby dostęp
pacjentów był łatwiejszy do państwowej służby zdrowia. Pracują oni również w godzinach
popołudniowych, dotyczy to również pacjentów leczonych, którzy przebywają w szpitalu na
oddziałach. Nasi stomatolodzy czasami wychodzą z programami profilaktycznymi do szkół,
mamy plan, aby w jednej, czy w dwóch szkołach zainicjowali pokazy mycia zębów, czy
dbanie o to, aby to leczenie stomatologiczne było właściwe. Jest to istotny problem i uważam,
że należy go, jak najszybciej wyeliminować, czyli dostęp młodzieży szkolnej do
stomatologów.
Radny Zdzisław Wilczyński: bardzo wysoko oceniam wyniki szpitala, bo udało się utrzymać
w całości, w dobrej kondycji szpital w Żarach i filię Żagańską. Obawy zlikwidowania
oddziału ginekologiczno – położniczego okazały się troszkę na wyrost. Oddział
ginekologiczno – położniczego trzyma się dobrze, z tego, co widzę w statystykach i z tego, co
Pan Dyrektor wspomniał i za to chciałem podziękować dyrekcji.
Zastępca Dyrektora ds. Medycznych 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią
lek. med. Marek Femlak: kończąc wątek, wykonania, które były przedstawione to były w
zabiegach ginekologicznych, za które fundusz nigdy by nie zapłacił, bo płaci tylko do limitu.
Natomiast zapłacił tylko, dlatego, że były niedowykonania na innych oddziałach. Porody
nieznacznie wzrosły, w minionym miesiącu były 42 porody. Nie weszliśmy do kompleksowej
opieki nad matką i noworodkiem, ponieważ porodów mamy mniej niż średnia krajowa i ten
problem ekonomii funkcjonowania oddziału ginekologiczno – położniczego jest nadal i
oceniamy,
że
w 2017 roku będzie to strata około 1.700.000,00 zł.
Przewodniczący Rady Mirosław Gąsik: jak Pan ocenia obecne reformy dotyczące szpitali? Jak
Pan ocenia współpracę z Zarządem Powiatu?
Zastępca Dyrektora ds. Medycznych 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią
lek. med. Marek Femlak: współpracę z Zarządem Powiatu, jak i z Radą Powiatu oceniam
bardzo wysoko, bardzo dobrze. Spotykamy się na różnych płaszczyznach, Starosta
niejednokrotnie podkreśla, że ma telefony i zapytania od kolegów Starostów innych
powiatów, jak ty to robisz, że masz tak dobrze. Dobrze nam się współpracuje, to, że mamy
filię żarsko – żagańską nie jest problemem, biorąc pod uwagę odległość. Doskonale to
funkcjonuje i transport medyczny, jak jest potrzeba to działa wystarczająco i jest całodobowo
do dyspozycji lekarza dyżurnego. Odnośnie sieci szpitali, nie odważyłbym się komentować,
bo mamy dopiero szósty dzień tej reformy. Dopiero miesiąc, I kwartał pokaże, jak jest. W
związku z tym, że w naszym szpitalu mamy wszystko dość dobrze wszystko poukładane to
my tą sytuację w niektórych płaszczyznach wprowadziliśmy dużo wcześniej. Przykładem jest
to, że szpital prowadzi nocno świąteczną pomoc i SOR zarówno w Żarach, jak i w Żaganiu.
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Uważam, że dyrektorzy szpitali dostali takie narzędzie, którego nie mieli, dostali tzw. ryczałt,
czyli otrzymują określoną kwotę, która obejmuje wszystkie oddziały i poradnie przypisane do
danego oddziału. Np. do oddziału wewnętrznego przypisana jest poradnia reumatologiczna,
gastrologiczna, diabetologiczna, alergologiczna i jest jeden „worek”, w którym są wszystkie
oddziały szpitalne i poradnie przyszpitalne. Jest to dobre narzędzie, bo dyrektor może
manewrować pewnymi sytuacjami np. godzinami przyjęć w poradniach w zależności od
potrzeb pacjentów oraz podobnie na oddziałach.
Starosta Henryk Janowicz: chciałbym przede wszystkim podziękować dyrekcji, pracownikom
szpitala za dobrą współprace, bo w ciągu roku wiele się dzieje. Nie tylko leczenie, ale
różnego rodzaju akcje promocyjne na rzecz zdrowia, na rzecz zbierania i oddawania krwi, te
akcje robimy wspólnie ze 105 szpitalem. Robimy również wspólne zadania inwestycyjne, bo
nie sztuka funkcjonować na tym, co jest, ale sztuką jest posiadać dobry sprzęt medyczny,
doposażamy pomieszczenia. Bierzemy udział w różnego rodzaju rozmowach np. z NFZ przy
kontraktowaniu, mówimy jednym językiem, jest pomoc, ja rozmawiam z dyrektorem
funduszu, dyrektorzy prowadzą negocjacje. Nasuwa się jedna myśl, działają wspólnie,
wspólnie się wspierają i to jest odbierane bardzo pozytywnie. Często rozmawiam z
dyrektorem NFZ, konsultantami wojewódzkim, bo uczestniczę i biorę czynne działania w
różnego rodzaju radach, konsultacjach wojewódzkich i my widzimy, jakie są potrzeby i
zwracamy na to uwagę. Za to 105 Szpital jest wyróżnionym szpitalem w systemie szpitali
krajowych, rozwija się ta placówka. Nasza współpraca pokazuje, że można się rozwijać,
dobrze zarządzać, wykonywać dodatkowe zadania i utrzymywać wszystkie oddziały. Było
zagrożenie, jeżeli chodzi o oddział ginekologiczno – położniczy, ale zagrożenie jest jakby
odwleczone, jest to determinacja społeczeństwa, ale też zaangażowanie dyrekcji szpitala,
pracowników i nas, jako Rady Powiatu.
Szczegółowa Informacja o funkcjonowaniu i zabezpieczenie opieki medycznej w powiecie
żagańskim stanowi załącznik do protokołu.
5. Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu żagańskiego za rok
2016.
Przewodniczący Rady Mirosław Gąsik poprosił Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Jacka Stępnia o przedstawienie stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu żagańskiego za rok 2016.
Jacek Stępień Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu: jeżeli chodzi o stan
bezpieczeństwa sanitarnego powiatu żagańskiego, nie uległ istotnej zmianie w porównaniu do
lat ubiegłych. Sytuację epidemiologiczną możemy uznać za stabilną. W 2016 roku nie rejestrowaliśmy przypadków zgonów z powodu zakażeń i chorób zakaźnych. Nie wystąpiły również sytuacje chorób szczególnie niebezpiecznych, czy wysoce zakaźnych. Nie wystąpiły sytuacje zbiorowych zatruć pokarmowych, czy jednostek chorobowych, które powodowałyby
uruchomienie systemu wczesnego ostrzegania, stanowiące zagrożenie dla zdrowia publicznego. W stosunku do roku 2015 zaobserwowaliśmy spadek, jeżeli chodzi o liczbę zatruć pokarmowych wywołanych przez pałeczki Salmonella, wirusowych zakażeń jelitowych, biegunek i
zapaleń jelitowych. W zakresie chorób wieku dziecięcego obserwujemy cykliczną zmienność
liczby zachorowań. W 2016 roku zaobserwowaliśmy spadek liczby zachorowań na ospę
wietrzną oraz nieznaczny spadek zachorowań na różyczkę i świnkę. Natomiast w 2016 roku
wystąpił wzrost liczby zachorowań na szkarlatynę. Dzięki prowadzonym szczepieniom
ochronnym i uzyskaniem wysokiego odsetka osób zaszczepionym przeciwko chorobom zakaźnym, niektóre choroby wieku dziecięcego takie, jak odra, poliot, błonica, od wielu lat, na
terenie powiatu żagańskiego nie występują. Od pięciu lat wystąpiły przypadki zachorowań
dawno niediagnozowanego krztuśca. Tutaj sytuację upatrujemy przede wszystkim w kwestii
wykonywania przez lekarzy większej ilości badań w kierunku osób, które mają długotrwały i
przewlekły, napadowy kaszel. Zachorowania często dotyczą osób dorosłych w przeszłości
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szczepionych przeciwko krztuścowi, co może być wynikiem wygasającej z biegiem lat odporności. Stan uodpornienia dzieci utrzymuje się na przestrzeni wielu lat na wysokim poziomie. Szczepienia prowadzone są prawidłowo. Są jednak przypadki, że rodzice odmawiają
szczepień ochronnych i w stosunku do takich opiekunów, rodziców prowadzimy postepowania edukacyjne, a następnie odpowiednie działania administracyjno – egzekucyjne. W 2016
roku zaobserwowaliśmy wzrost liczby zakładów żywieniowo żywnościowych, w których
stwierdziliśmy uchybienia dotyczące utrzymania bieżącego stanu sanitarno – higienicznego, o
czym świadczy wzrost wydanych decyzji dotyczących unieruchomienia takich zakładów,
takich decyzji wydano cztery. Zaobserwowaliśmy spadek liczby osób, które zamawiały środki
zastępcze (dopalacze) za pośrednictwem stron internetowych. Zaobserwowaliśmy również
spadek liczby zgłaszanych przypadków podejrzenia zatruć środkami zastępczymi. W ubiegłym roku wydaliśmy dwie decyzje w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej na osoby,
które wprowadzały do obrotu środki zastępcze na łączną kwotę 40.000,00 zł. Nie kwestionowaliśmy żadnego obiektu użytku publicznego ze względu na zły stan sanitarno – higieniczny,
czy sanitarno – techniczny. Właściciele tego typu obiektów wnoszą swoje standardy usług, a
także poprawiają wygląd estetyczny tego typu obiektów. W wyniku prowadzonych, w ramach
naszego nadzoru sanitarnego, działań możemy stwierdzić, że mieszkańcy powiatu żagańskiego korzystają z wody bezpiecznej dla zdrowia. Aczkolwiek widzimy to, że w wielu sytuacjach, byłaby wskazana, całkowita modernizacja budynków stacji uzdatniania wody. W obszarze chorób zawodowych wystąpiła sytuacja, której nie odnotowywaliśmy od wielu lat, a
więc w zeszłym roku nie wydawaliśmy żadnej decyzji o wystąpieniu choroby zawodowej.
Widzimy, że na przestrzeni wieli lat, liczba chorób zawodowych w naszym powiecie maleje.
Podobnie, jak w latach poprzednich, w wyniku prowadzonych kontroli stwierdzaliśmy znaczna poprawę stanu sanitarno – higienicznego szkół. W większości placówek w 2016 roku prowadzone były remonty bieżące, kapitalne sal dydaktycznych, sanitariatów, sal gimnastycznych i korytarzy. Największy problem w szkołach nadal stanowią kwestie ze zniszczoną posadzką na korytarzach, kwestie związane z przestarzałą instalacją wodno – kanalizacyjną,
niewłaściwym oświetleniem. W 2016 roku zasięgiem działań Promocji Zdrowia PSSE w Żaganiu objęte zostały wszystkie podległe placówki oświatowo – wychowawcze na terenie powiatu żagańskiego. Zrealizowano 9 programów profilaktyki prozdrowotnej i 7 interwencji
nieprogramowych. Liczba zgłoszeń interwencyjnych mieszkańców powiatu żagańskiego na
przestrzeni lat nieznacznie maleje. Główna przyczyna wniesionych zgłoszeń interwencyjnych
to przede wszystkim nieodpowiednia, jakość wody przeznaczonej do spożycia, nieprawidłowa
gospodarka nieczystościami stałymi, zły stan sanitarny posesji i otoczenia człowieka oraz zła
jakość zdrowotna żywności. W wyniku prowadzonego nadzoru sanitarnego należy stwierdzić,
że sytuacja epidemiologiczna naszego powiatu jest korzystna, a stan sanitarny powiatu z roku
na rok ulega poprawie, jednakże niezbędne jest dalsze prowadzenie działań na rzecz ochrony
zdrowia publicznego.
Członek Zarządu Maciej Boryna: inspektorat w Żaganiu otrzymywał kilkakrotnie korespondencje ze szczebla wojewódzkiego inspektora sanitarnego, także krajowego, dotyczącą odziaływania składowiska pod Szprotawą. Czy Pańska placówka podejmowała w tej kwestii jakieś
działania? Jeśli tak, to, jakie, jeśli nie to, dlaczego?
Jacek Stępień Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu: jeśli chodzi o wysypisko w Kartowicach, od kilku lat jest objęte szczególnym nadzorem. Systematycznie je kontrolujemy i jest to spowodowane zgłaszanymi uwagami, skargami mieszkańców Szprotawy i
okolic, którzy funkcjonują w pobliżu tego wysypiska. Faktem jest, że z tego wysypiska emitowany jest fetor i każdy, kto przyjeżdża czuje, co tam się dzieje. Otrzymujemy korespondencję od Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie zdrowia tzn. problemów zdrowotnych mieszkańców. Wystąpiliśmy do wszystkich Punktów Opieki Zdrowotnej na terenie
Gminy Szprotawa i Gminy Małomice z prośbą o informacje, które wiązałyby zachorowania z
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funkcjonowaniem składowiska odpadów. Wystąpiliśmy również do szpitala w Szprotawie i
szpitala w Żaganiu o przekazywanie nam takich informacji. Do dnia dzisiejszego nie uzyskaliśmy żadnej informacji, która potwierdziłaby przypadki zachorowania konkretnych mieszkańców, a wiązałyby się z funkcjonowaniem wysypiska śmieci. Wystąpiliśmy również do
Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o analizę pod kątem zachorowań na nowotwory.
Otrzymaliśmy informacje z NFZ, w której jest przedstawiona liczebna wartość zachorowań
oddzielnie dla Gminy Małomice i oddzielnie dla Gminy Szprotawa, jak również w porównaniu z całym powiatem żagańskim. Po analizie tego dokumentu nasuwa się wniosek, że w sporadycznych przypadkach zachorowalność na nowotwory zarówno w Gminie Szprotawa, jak w
Gminie Małomice wzrasta, ale chcę jednoznacznie zaznaczyć, że nie mamy dowodów na to,
że jest to wynikiem tego wysypiska śmieci. Odnosząc to do całego powiatu żagańskiego, jest
też tendencja wzrostowa. Uczestnicząc w różnych naradach, spotkaniach, wiemy, że sytuacja
w zakresie chorób nowotworowych ma tendencję wzrostową, nie tylko w naszym powiecie,
województwie, ale także w skali całego kraju. Specjaliści przewidują, że taka tendencja będzie się utrzymywać przez najbliższe kilka lat. Oprócz tego wiemy, że były kwestie podejmowane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska związane z wyciekami z tego
składowiska. Wystąpiliśmy o przekazanie wyników badań tych odcieków. Aktualnie prowadzimy korespondencję w zakresie ewentualnego wpływu odcieków na uprawy, które są wokół
tego składowiska odpadów. Na tą chwilę mamy informację, że badania upraw były prowadzone pod kątem pestycydów i nie stwierdzono tam żadnych przekroczeń, ale te uprawy, które znajdują się wokół wysypiska śmieci są przetransportowywane na paszę dla zwierząt lub
do celów browarnianych. Sprawdzamy jeszcze, aby przekazywane uprawy na cele browarniane nie miały przekroczeń normatywów higienicznych. Na tą chwilę prowadzimy te wszystkie
działania. Jesteśmy też na etapie kontaktu z wydziałem zdrowia Wojewody Lubuskiego, który
zdefiniuje nam rodzaje nowotworów, które występują na tym terenie.
Radny Tomasz Kwarciński o godz. 1010 zwolnił się u Przewodniczącego Rady i opuścił obrady
sesji w dalszych obradach sesji brało udział 17 radnych.
Starosta Henryk Janowicz: chciałbym podziękować Panu Inspektorowi za dobrą współpracę.
W ostatnim roku przeszliśmy kilka ćwiczeń między innymi ptasia grypa, różnego rodzaju
zagrożenie kryzysowe. W tym zespole działa pan Inspektor, cały personel i te zadania wykonują w miarę należycie. Mamy różne sytuacje, przykładem jest składowisko śmiecie w Kartowicach, Pan Inspektor włącza się w to wszystko, co bardzo widać. Chciałbym, żeby Pan
podziękował pracownikom i Panu dziękuję za współpracę i mam nadzieję, że będzie na takim
poziomie, jak jest, bo jest dobra. Oprócz tego różnego rodzaju akcje promocyjne, szkolenia,
pogadanki i też musimy o tym pamiętać, bo ta placówka wychodzi z tym do społeczeństwa,
naszych dzieci, absolwentów przedszkoli, szkół. To się robi, na co dzień, to widać, różnego
rodzaju imprezy powiatowe, spotkania z mieszkańcami powiatu zawsze widać placówkę, którą kieruje Pan Inspektor, a to jest bardzo ważne. Społeczeństwo, jak się wcześniej dowiaduje
o pewnych rzeczach, wcześniej wie, jak się ma zachowywać, reagować to nam jest łatwiej
współdziałać
i pewne rzeczy koordynować. Mieliśmy kilka przykładów, bo kilka tygodni temu mieliśmy
przez wojewodę zorganizowaną akcję, jeżeli chodzi o zwalczanie ptasiej grypy. Jest to ciężkie
zadanie, duże zagrożenie i róbmy wszystko, żeby tego u nas nie było, bo są to zbyt duże koszty dla powiatu, a przede wszystkim dla gmin powiatu.
Radny Stefan Gołek: sprawa dotyczy kubłów na śmieci, czy zakłady oczyszczające mają
obowiązek ich mycia po opróżnieniu? Czy Sanepid to kontroluje?
Jacek Stępień Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu: jako inspekcja sanitarna
tym tematem się nie zajmujemy jest on w gestii samorządu, jak również Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Aczkolwiek, jeżeli do nas wpływa tego typu skarga to podejmujemy interwencje przy współpracy Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Chciałem za8

uważyć, że do naszej stacji wpływają plany związane z gospodarką odpadami, które my opiniujemy. Od pewnego czasu zauważyliśmy ten problem, który tutaj Radny podnosi, szczególnie w okresie letnim, kiedy częstotliwość wywożenia kubłów jest podobna, jak w pozostałym
okresie, że jest ona niewystarczająca, z tego względu, że w przypadku bardzo wysokich temperatur w przeciągu dwóch, trzech dni zaczyna w tych kubłach śmierdzieć. Dlatego zalecamy
gminom zmiany tego harmonogramu wywozu śmieci, w przypadku okresu letniego o wiele
częściej niż ma to miejsce w pozostałym okresie.
Radny Zdzisław Wilczyński: z przedstawionych statystyk widać, że zachorowalność na boreliozę trochę wzrosła, są to przypadki, które zostały udowodnione. Jak wygląda sytuacja w tym
zakresie.
Jacek Stępień Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu: zachorowania występują w każdej gminie. Oczywiście te gminy, gdzie jest przewaga lasów, obarczone są większą
częstotliwością występowania tego typu zachorowań. My, jak najbardziej zdajemy sobie z
tego sprawę, że przypadki, które są zgłaszane muszą spełniać określone kryteria, natomiast
bardzo dużo mamy przypadków podejrzeń związanych z boreliozą. Jest to wynikiem tego, że
akurat struktura naszego powiatu jest taka, że w naszym powiecie jest bardzo dużo lasów i
bardzo dużo ludzi, którzy korzystają z dobrodziejstwa lasów, a więc nie tylko tam pracują, ale
również chodzą zbierają jagody, czy grzyby, a w konsekwencji tego jest możliwość zarażenia
się boreliozą. Jeżeli chodzi o pajęczaki to one już powszechnie występują na skwerach, w
parkach,
w ogródkach działkowych, praktycznie do czynienia z nimi mamy wszędzie.
Radny Roman Śliwiński: moje pytanie dotyczy nielegalnych wysypisk, a wiąże się to z jednym zapisem w przedstawionym sprawozdaniu, gdzie odstąpiono od wydania strategicznej
oceny na działanie na środowisko zgodę wyrażono na zmianę miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Szprotawa. Wiemy, że w ostatnim czasie w Żaganiu, Szprotawie, Wiechlicach są wysypiska, na które są przywożone materiały niezgodne z wydana decyzją, pozwoleniem. Czy Sanepid kontroluje, co jest przywożone na te wysypiska, działające
rzekomo legalnie? Czego dotyczyła ta zgoda i kto o nią wnioskował z Gminy Szprotawa?
Jacek Stępień Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu: my, jako inspekcja sanitarna nie mamy kompetencji żeby kontrolować, jaki rodzaj odpadów jest wprowadzany na
wysypisko śmieci, bo tym, o ile się nie mylę, zajmuje się Wojewódzki Urząd. Natomiast, jeżeli chodzi o ocenę strategiczna to nie przypominam sobie, czego ona dotyczyła, ale sprawdzę
i odpowiem.
Radny Stefan Gołek: w ostatnim czasie doszło do zatrucia wody bakteriami coli w Szprotawie
i Niegosławicach, co było przyczyną? Czy jesteście w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy
ustalono, jakie przesiąki, czy inne tego typu przyczyny?
Jacek Stępień Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu: chciałbym zaznaczyć,
że przyczyny, ustalenia zanieczyszczenia wody leżą oczywiście po stronie administratora wodociągu, czyli zakładu, który zarządza tym wodociągiem. My ze swojej strony prowadzimy
postępowanie i w wyniku tego typu sytuacji oczywiście też mamy swoje spojrzenie na te
kwestie. Jeżeli chodzi o te dwa wodociągi, była to kwestia zanieczyszczenia wtórnego, a więc
nie pochodziło ze stacji uzdatniania wody, czyli nie było to wynikiem zanieczyszczenia studni
głębinowych. Po prostu po drodze gdzieś ta woda się zanieczyszczała. Jeżeli chodzi o Szprotawę to mamy podejrzenie, że było to wynikiem podłączenia do sieci w Lesznie Górnym
mieszkańców, którzy również podłączeni ze swoimi indywidualnymi ujęciami wody. Automatycznie w sytuacji, kiedy brakuje prądu ta woda się cofa i zasysa wodę ze studni, które nie
są przez nas badane. Najprawdopodobniej przyczyną jest właśnie ta przyczyna wtórna, jeżeli
chodzi o Szprotawę. Jeżeli chodzi o Niegosławice, to w tym przypadku stwierdziliśmy również możliwość sytuacji zanieczyszczenia wody wtórnie, aczkolwiek mamy sytuacje z Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które zajmuje się wodociągiem w Niegosławicach, że
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była to kwestia niewłaściwego poboru próbek do badań przez prywatne laboratorium, któremu zlecono analizę wody. Na naszym terenie działają laboratoria związane z badaniem wody,
są laboratoria akredytowane i transport wody do laboratorium jest w granicach 200 – 300 km i
my też nie wiemy, w jakich warunkach transport wody się odbywa.
Radny Stefan Gołek: ja jeszcze wrócę jeszcze do spotkania w sprawie oddziaływania na okolice wysypiska śmieci w Kartowicach. Występowali mieszkańcy Żagania, którzy są pełni
obaw, że wody Bobru są w tej chwili już zatrute, przynajmniej takie poglądy wygłaszali
mieszkańcy Żagania. Kto bada stan jakości wody w Bobrze, bo ta jest głównym źródłem zasilania sieci wodociągowych w Żaganiu, tak przynajmniej mieszkaniec Żagania powiedział.
Czy ktoś bada wodę w Bobrze pod względem, jakości stanu sanitarnego?
Jacek Stępień Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu: my nie zajmujemy się
wodami w rzekach, to należy do kompetencji, najprawdopodobniej Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, i takich informacji nie posiadamy. Natomiast, co do ujęć wody, jeżeli
chodzi o Żagań, to są to studnie głębinowe i woda, która jest dostarczana do wodociągu żagańskiego nie jest w żaden sposób ujmowana z rzeki.
Radny Roman Śliwiński: na spotkaniu w Szprotawie, dyrektor Ganewski jedno zasadnicze
i ważne zdanie. Wysypisko w Kartowicach nigdy nie powinno powstać i w związku z tym
należy wszcząć wszelkie działania, żeby je zamknąć, utylizować, bo jest uciążliwe i szkodliwe. Zachorowalność na terenie południowym województwa lubuskiego jest zastraszająca.
Przewodniczący Rady Mirosław Gąsik: w Polsce, w Europie zapanowała w swego rodzaju
moda antyszczepionkowa, jak Pan ocenia to zjawisko na terenie naszego powiatu, czy ono
narasta, czy jest zauważalne? Jakie środki zaradcze inspekcja podejmuje lub ma w planach
podjąć?
Jacek Stępień Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu: jest to tendencja bardzo
niepokojąca, jeżeli chodzi o zdrowie publiczne. Obserwujemy również tendencję wzrostową
w naszym powiecie. Jeszcze 7 – 8 lat temu były przypadki odraczania dzieci, ale z przyczyn
medycznych, co jest naturalne. Natomiast nie było sytuacji, żeby rodzice odmawiali szczepień
z różnych względów, a przede wszystkim ze względów światopoglądowych. Od pewnego
czasu notujemy takie sytuacje i widzimy, że kwestia odmów rośnie w naszym powiecie. W
roku 2015 mieliśmy sześcioro dzieci, których rodzice odmówili szczepień, natomiast w roku
2016 było już siedmioro. W naszym powiecie zaczyna to systematycznie rosnąć, tyle tylko, że
w porównaniu z liczbą szczepień, które są prowadzone w naszym powiecie, a to jest 14500,
więc jeszcze jakichś niepokojących sygnałów, jeżeli chodzi o zdrowie publiczne, nie ma. My
prowadzimy przede wszystkim zajęcia edukacyjne z rodzicami, czyli próbujemy im uświadamiać kwestie związane z dobrodziejstwem szczepień. Nie zawsze do wszystkich osób to
trafia i w takim przypadku, jeżeli rodzice nie chcą zastosować się do szczepień, to wtedy
przesyłamy wniosek o ukaranie do Wojewody Lubuskiego, który scedował te kwestie na Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i to on podejmuje decyzję o ewentualnym ukaraniu rodziców. Jednak medialnie jest takie przeświadczenie, żeby jednak tych kar na rodziców, z
różnych względów, nie nakładać. Na tą chwilę tych przypadków w naszym powiecie jest niewiele, więc bezpieczeństwo publiczne jest zachowane, ale widzimy tendencję wzrostową.
Przewodniczący Rady Mirosław Gąsik: dziękuję za prezentację i przyłączając się do słów
Starosty, dziękujemy za współpracę i proszę przekazać nasze podziękowania dla załogi.
Szczegółowa Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu żagańskiego za
rok 2016 stanowi załącznik do protokołu.
6. Informacja z prac Zarządu Powiatu Żagańskiego pomiędzy sesjami.
Przewodniczący Rady Mirosław Gąsik: szczegółowa informacja z prac Zarządu Powiatu
została przesłana radnym wraz z materiałami na sesje, czy są pytania do przedstawionej
informacji.
Radni nie złożyli pytań.
10

Przewodniczący Rady Mirosław Gąsik o godz. 1030 ogłosił przerwę w obradach sesji.
Po przerwie o godz. 1045 Przewodniczący Rady Mirosław Gąsik wznowił obrady sesji. Po
przerwie na obrady sesji nie wrócił Radny Andrzej Katarzyniec, który zwolnił się
u Przewodniczącego Rady, w dalszych obradach sesji brało udział 16 radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian budżetu.
Przewodniczący Rady Mirosław Gąsik poprosił Skarbnika Powiatu Elżbietę Bielecką o
przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały.
Skarbnik Powiatu Elżbieta Bielecka: dzisiejsza uchwała w sprawie zmian budżetu skutkuje
zwiększeniem zarówno dochodów, jak i wydatków. Zmiany po stronie dochodów w związku
z wypracowanymi dochodami przez nasze jednostki. Otrzymaliśmy 2% środków z funduszu
pracy na nagrody dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy jest to kwota 159.600,00 zł.
Dotacja z Gminy Wiejskiej na zadanie „Remont chodników w miejscowości Dzietrzychowice”. Zwiększamy wpracowane środki z różnych tytułów, które realizuje Starostwo i tym samym zwiększamy zadanie inwestycyjne „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr
1064F w km 0+440 w miejscowości Żagań na ulicy Żelaznej”, w związku z tym, że cztery
przetargi się nie odbyły, Zarząd Powiatu postanowił zwiększyć zadanie o 230.000,00 zł i
ogłosi piąty przetarg. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje zmiany między działami, środki na świadczenia społeczne oraz wynagrodzenia i pochodne. Przeznaczamy dotację
dla Województwa Lubuskiego w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Przebudowa zatok autobusowych wraz ze zmianą nawierzchni chodnika w ciągu drogi
woj. nr 296 w m. Jelenin”. Duża zmiana w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego
w powiecie żagańskim”, zarówno po stronie dochodów i wydatków, co wiąże się z realizacją
tego zadania. Są to ważniejsze zmiany, które zostały wprowadzone w projekcie uchwały w
sprawie zmian budżetu.
Przewodniczący Rady Mirosław Gąsik poprosił Przewodniczących Komisji Stałych o przedstawienie opinii.
Z – ca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Powiatu Mariusz Krugły: komisja
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Artur Niezgoda: komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Prorodzinnej Zdzisław Wilczyński: komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Piotr Ciołka:
komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Członek Komisji Gospodarki i Infrastruktury Jacek Grzelak: komisja zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Bolesław Wróblewski:
komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady Mirosław Gąsik otworzył dyskusję.
Radni nie podjęli dyskusji.
Przewodniczący Rady Mirosław Gąsik odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie przy udziale 16 radnych.
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żagańskiego na lata 2017-2024.
Przewodniczący Rady Mirosław Gąsik poprosił Skarbnika Powiatu Elżbietę Bielecką o
przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały.
Skarbnik Powiatu Elżbieta Bielecka: w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
ulega zmianie załącznik nr 1 i załącznik nr 2 przedsięwzięcia. Przedsięwzięcia ulegają zmianie w związku ze zmiana modernizacji kształcenia zawodowego powiecie żagańskim tego
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projektu. Projekt zmniejsza się o 220 zł, aczkolwiek zmiany następują między wydatkami
bieżącymi, a majątkowymi. W załączniku nr 1 jest to dostosowanie wydatków bieżących,
majątkowych. Zmian dokonywane były zarówno uchwałą Zarządu Powiatu z 28 sierpnia
2017 roku, 27 września 2017 roku, jak również dzisiejszą uchwałą Rady Powiatu w sprawie
zmian budżetu. Są to wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone w załączniku nr 1 i nr 2
projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Przewodniczący Rady Mirosław Gąsik poprosił Przewodniczących Komisji Stałych o przedstawienie opinii.
Z – ca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Powiatu Mariusz Krugły: komisja
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Artur Niezgoda: komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Prorodzinnej Zdzisław Wilczyński: komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Piotr Ciołka:
komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Członek Komisji Gospodarki i Infrastruktury Jacek Grzelak: komisja zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Bolesław Wróblewski:
komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady Mirosław Gąsik otworzył dyskusję.
Radni nie podjęli dyskusji.
Przewodniczący Rady Mirosław Gąsik odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie przy udziale 16 radnych.
3) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa zatok autobusowych wraz ze zmianą nawierzchni chodnika w ciągu drogi woj. nr 296 w m. Jelenin”,
Przewodniczący Rady Mirosław Gąsik poprosił Skarbnika Powiatu Elżbietę Bielecką o
przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały.
Skarbnik Powiatu Elżbieta Bielecka: Zarząd Powiatu w dniu 4 sierpnia 2017 roku podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania do tego zadania, a środki pochodzą z zadania inwestycyjnego
pn. „Przebudowa chodników w ciągu ulic Śląskiej i Buczka w Żaganiu” w związku z tym, że
na to zadanie zaplanowano więcej środków finansowych, otrzymaliśmy pomoc finansową od
samorządów i te środki przeznaczamy na to zadanie. Zostało to również ujęte w uchwale w
sprawie zmian budżetu oraz w załączniku o dotacjach.
Przewodniczący Rady Mirosław Gąsik poprosił Przewodniczących Komisji Stałych o przedstawienie opinii.
Z – ca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Powiatu Mariusz Krugły: komisja
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Artur Niezgoda: komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Prorodzinnej Zdzisław Wilczyński: komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Piotr Ciołka:
komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Członek Komisji Gospodarki i Infrastruktury Jacek Grzelak: komisja zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Bolesław Wróblewski:
komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
12

Przewodniczący Rady Mirosław Gąsik otworzył dyskusję.
Radni nie podjęli dyskusji.
Przewodniczący Rady Mirosław Gąsik odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie przy udziale 16 radnych.
4) określenia zasad, sposobów i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Żagańskiemu,
Przewodniczący Rady Mirosław Gąsik poprosił Skarbnika Powiatu Elżbietę Bielecką o
przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały.
Skarbnik Powiatu Elżbieta Bielecka: uchwała jest wywoływana w związku z tym, że 25 kwietnia 2017 roku uległa zmianie ustawa o finansach publicznych wprowadzono istotne zmiany w
art. 55 – 58. W związku z tymi zmianami dokonujemy zmiany w tej uchwale, gdyż poprzednia
uchwała jest już roku 2011 i żeby w tej kwestii były zapisy zgodne z ustawa o finansach publicznych. Uchwala była konsultowana z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a
opinia urzędu została Radnym przesłana wraz z projektem uchwały. Uwagi i zastrzeżenia
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zostały dopisane do projektu uchwały i ujęte w
tych dwóch uchwałach. Ustawa o finansach publicznych uległa w takiej kwestii zmianie, że art.
56, który mówi, jakie są przesłanki umarzania należności cywilno prawnych było napisane, że
należności mogą być umarzane w całości, jeżeli jest wyszczególnienie w ustawie, dlaczego i to
jest wpisane do naszej uchwały. Uległo to zmianie, gdyż w ustawie o finansach publicznych
jest w tej chwili zapis, że należności mogą być również z urzędu umorzone, a nie tylko biorąc
pod uwagę przesłanki. Np. jeżeli osoba fizyczna zmarła i nie zostawiła żadnego majątku, jeżeli
ten majątek jest mniejszy niż 6.000,00 zł, jeżeli koszty dochodzenia egzekucji są wyższe.
Również zmianie uległ art. 57, gdzie był zapis, że należności mogą być umarzane w części, a w
tej chwili jest zapis, że należności mogą być umarzane w całości. Bardzo często jest tak, że te
należności wynoszą 50 zł, 100 zł, a nie ma spadkobierców albo firma jest wykreślona z rejestru
i nie ma osób trzecich, żeby od nich ściągnąć należności. Uchwała jest dostosowana wyłącznie
do zapisów ustawy o finansach publicznych.
Przewodniczący Rady Mirosław Gąsik poprosił Przewodniczących Komisji Stałych o przedstawienie opinii.
Z – ca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Powiatu Mariusz Krugły: komisja
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Artur Niezgoda: komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Prorodzinnej Zdzisław Wilczyński: komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Piotr Ciołka:
komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Członek Komisji Gospodarki i Infrastruktury Jacek Grzelak: komisja zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Bolesław Wróblewski:
komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady Mirosław Gąsik otworzył dyskusję.
Radny Stefan Gołek: Pani Skarbnik, czy w Pani opinii te dwie uchwały poprawiają los dłużników, czy go pogarszają?
Skarbnik Powiatu Elżbieta Bielcka: tak, jak do tej pory kompetencja w sprawie umarzania
została niezmieniona i kwoty, do których kompetencję ma zarówno Starosta, Zarząd, jak i
Rada nie zostały zmienione. Uchwały wnoszą o tyle, że do 100 zł wraz z odsetkami, można
umorzyć jednorazowo i to jest bez żadnych konsekwencji. Wszyscy dłużnicy, którzy mają
umarzane, odraczane terminy płatności są publikowane na BIP i to jest obowiązek samorządu
13

o informowaniu wszystkich, kto i jaki ulgi uzyskał, bo to są informacje jawne. My, jako powiat za wiele takich dłużników nie mamy, aczkolwiek istnieją drobne zaległości z różnych
tytułów. Nasze jednostki mają różne należności w swoich księgach finansowych od wielu lat i
nie jesteśmy w stanie ich ściągnąć z różnych przyczyn.
Dalszej dyskusji radni nie podjęli.
Przewodniczący Rady Mirosław Gąsik odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie przy udziale 16 radnych.
5) określenia zasad, sposobów i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Żagańskiemu i
jednostkom organizacyjnym powiatu,
Przewodniczący Rady Mirosław Gąsik poprosił Skarbnika Powiatu Elżbietę Bielecką o
przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały.
Skarbnik Powiatu Elżbieta Bielecka: jest to uchwała znacznie szersza i dotycząca należności
powiatowych. Ta uchwała zmieniła się też w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych, lecz w bardzie szerszym stopniu, ale ten szerszy zapis dotyczy art. 59. Jest tu zapis, że w
przypadkach uzasadnionych, ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności
pieniężne mające charakter cywilno prawny przypadający jednostce samorządu terytorialnego,
mogą być umorzone, terminy ich spłaty mogą być rozłożone na raty. Poprzednie brzmienie
tego artykułu było troszeczkę inne i to wpływało na całą procedurę umarzania. Poprzedni zapis
był, że ważny interes dłużnika, interes publiczny, że należności mogą być umarzane częściowo,
a ich spłaty mogą być odraczane lub rozkładane na raty. Zgodnie z Konstytucją, ten ważny
interes publiczny, interes dłużnika był bardzo trudny do określenia i mieliśmy duże wątpliwości, co za tym idzie, jak to interpretować. W momencie, jak weszła zmiana w ustawie o finansach publicznych, zaczęły się pojawiać interpretacje na ten temat, ale tutaj jest już interes dłużnika, a nie tylko wymieniony interes publiczny. My mamy przede wszystkim zaległości w
spłacie należności przez nasz szpital. Szpital płaci nam czynsz dzierżawny za dzierżawę naszej
lecznicy żagańskiej, a nie zawsze są realizowane należności terminowo. Zarząd mógł je umorzyć, ale trzeba było ten interes publiczny, który wydaje się oczywisty, uzasadnić i udokumentować. Ta zmiana jest bardzo istotna i ta zmiana, o której mówiłam przed podjęcie poprzedniej
uchwały.
Przewodniczący Rady Mirosław Gąsik poprosił Przewodniczących Komisji Stałych o przedstawienie opinii.
Z – ca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Powiatu Mariusz Krugły: komisja
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Artur Niezgoda: komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Prorodzinnej Zdzisław Wilczyński: komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Piotr Ciołka:
komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Członek Komisji Gospodarki i Infrastruktury Jacek Grzelak: komisja zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Bolesław Wróblewski:
komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady Mirosław Gąsik otworzył dyskusję.
Radni nie podjęli dyskusji.
Przewodniczący Rady Mirosław Gąsik odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie przy udziale 16 radnych.
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6) zmiany uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych Powiatowi
Żagańskiemu w 2017 r.
Przewodniczący Rady Mirosław Gąsik: projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji stałych, ponieważ na sali nie ma dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinnie, żeby przedstawiła jeszcze uzasadnienie, więc proszę Przewodniczących Komisji Stałych
o przedstawienie opinii komisji.
Z – ca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Powiatu Mariusz Krugły: komisja
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Artur Niezgoda: komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Prorodzinnej Zdzisław Wilczyński: komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Piotr Ciołka:
komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Członek Komisji Gospodarki i Infrastruktury Jacek Grzelak: komisja zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Bolesław Wróblewski:
komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Rady Mirosław Gąsik otworzył dyskusję.
Radni nie podjęli dyskusji.
Przewodniczący Rady Mirosław Gąsik odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie przy udziale 16 radnych.
7) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu w Branżową Szkołę I Stopnia wchodzącą w skład Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych
w Żaganiu,
Przewodniczący Rady Mirosław Gąsik poprosił Naczelnika Wydz. OKT o przedstawienie
uzasadnienia do projektów uchwał, uzasadnienie będzie dotyczyło projektów uchwał od nr 7
– 14.
Naczelnik Wydz. OKT Michał Cisek: przedstawione projekty uchwał dotyczą przekształcenia
dotychczas funkcjonujących szkół. Dokonujemy stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych działających w czterech zespołach: w Zespole Szkół
Technicznych i Licealnych w Żaganiu, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu,
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej i w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Szprotawie. Dokonuje się przekształcenia zasadniczą szkołę zawodową w szkołę branżową i jest to
zgodne z wcześniejszą uchwałą podjętą przez Radę Powiatu odnośnie sieci szkół. Kolejne
projekty uchwał dotyczą stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych szkół przyspasabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym. Szkoły te działały w Specjalnych Ośrodkach Szkolno Wychowawczych w Żaganiu
i Szprotawie. Po przyjęciu uchwał ich nazwa zmieni się w Szkoły Specjalne Przyspasabiające
do Pracy w Żaganiu i Szprotawie. Ta sama sytuacja dotyczy szkół podstawowych, w których
wydłuża się etap edukacyjny, dotychczas były sześcioletnie szkoły podstawowe teraz te szkoły przekształcają się w szkoły podstawowe ośmioletnie. Dotyczy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żaganiu i Szprotawie.
Przewodniczący Rady Mirosław Gąsik poprosił Przewodniczących Komisji Stałych o przedstawienie opinii do projektów uchwał dotyczących stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych szkół.
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Z – ca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Powiatu Mariusz Krugły: komisja
zaopiniowała projekty uchwał pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Artur Niezgoda: komisja zaopiniowała projekty uchwał pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Prorodzinnej Zdzisław Wilczyński: komisja zaopiniowała projekty uchwał pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Piotr Ciołka:
komisja zaopiniowała projekty uchwał pozytywnie.
Członek Komisji Gospodarki i Infrastruktury Jacek Grzelak: komisja zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Bolesław Wróblewski:
komisja zaopiniowała projekty uchwał pozytywnie.
Przewodniczący Rady Mirosław Gąsik otworzył dyskusję.
Radni nie podjęli dyskusji.
Przewodniczący Rady Mirosław Gąsik odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie przy udziale 16 radnych.
8) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej im.
Gen. Władysława Andersa wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu w Branżową Szkołę I Stopnia wchodzącą w skład Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Żaganiu,
Przewodniczący Rady Mirosław Gąsik odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie przy udziale 16 radnych.
9) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie w Branżową Szkołę I Stopnia wchodzącą w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie,
Przewodniczący Rady Mirosław Gąsik odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie przy udziale 16 radnych.
10) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej w Branżową
Szkołę I Stopnia wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej,
Przewodniczący Rady Mirosław Gąsik odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie przy udziale 16 radnych.
11) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im.
Janusza Korczaka w Żaganiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Żaganiu,
Przewodniczący Rady Mirosław Gąsik odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie przy udziale 16 radnych.
12) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przyspasabiającej
do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Żaganiu
wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Janusza
Korczaka w Żaganiu w Szkołę Specjalną Przyspasabiającą do Pracy w Żaganiu
wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Janusza
Korczaka w Żaganiu,
Przewodniczący Rady Mirosław Gąsik odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie przy udziale 16 radnych.
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13) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im.
Jana Brzechwy w Szprotawie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Jana Brzechwy
w Szprotawie,
Przewodniczący Rady Mirosław Gąsik odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie przy udziale 16 radnych.
14) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przyspasabiającej
do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Szprotawie
wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Szprotawie w Szkołę Specjalną Przyspasabiającą do Pracy w Szprotawie
wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Szprotawie,
Przewodniczący Rady Mirosław Gąsik odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie przy udziale 16 radnych.
15) utworzenia Branżowej Szkoły I Stopnia i włączenia jej do Specjalnego Ośrodka
Szkolno Wychowawczego w Żaganiu.
Przewodniczący Rady Mirosław Gąsik odczytał projekt uchwały i poprosił Naczelnika Wydz.
OKT o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały.
Naczelnik Wydz. OKT Michał Cisek: dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żaganiu wystąpiła z wnioskiem o utworzenie Szkoły Branżowej. Stosowny projekt
uchwały został przygotowany i został przedstawiony na posiedzeniu komisji oświatowej.
Przewodniczący Rady Mirosław Gąsik poprosił Przewodniczących Komisji Stałych o przedstawienie opinii.
Z – ca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Powiatu Mariusz Krugły: komisja
zaopiniowała projekt uchwały negatywnie.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Artur Niezgoda: komisja zaopiniowała projekt uchwały negatywnie.
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Prorodzinnej Zdzisław Wilczyński: komisja zaopiniowała projekt uchwały negatywnie.
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Piotr Ciołka:
komisja zaopiniowała projekt uchwały negatywnie.
Członek Komisji Gospodarki i Infrastruktury Jacek Grzelak: komisja zaopiniowała projekt
uchwały negatywnie.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Bolesław Wróblewski:
komisja zaopiniowała projekt uchwały negatywnie.
Przewodniczący Rady Mirosław Gąsik otworzył dyskusję.
Radny Zbigniew Białkowski: w projekcie uchwały wyraźnie jest napisane, że tworzy się z
dniem 1 września 2017 roku Branżowa Szkołę I stopnia, czy ona z dniem 1 września 2017
roku została utworzona, czy nie? Z mocy ustawy Prawo Oświatowe przekształciliśmy szkoły,
to, co robiliśmy wcześniej to była tylko formalność, natomiast tutaj trzeba było wykonać
pewne operacje trochę wcześniej. Pytam się czy ta szkoła powstała, czy nie? Czy jeśli powstała od 1 września 2017 roku to czy powstał regon, NIP, czy w ogóle zaistniała ta szkoła,
czy stworzono konta, czy ma jakąkolwiek moc prawną? Czy ta uchwala dotyczy kolejnych
lat, bo jeśli coś funkcjonuje to powinni być zatrudnieni nauczyciele, powinny być dzieci, powinny być płacone pewne wynagrodzenia. W jakiej fazie jesteśmy, proszę mi to przybliżyć.
Naczelnik Wydz. OKT Michał Cisek: na tą chwilę szkoła nie funkcjonuje. Jest to projekt
uchwały, który miałby ją uruchomić. Wszystkie działania, które zmierzałyby do utworzenia
i funkcjonowania szkoły dotyczyłyby kolejnego roku szkolnego.
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Przewodniczący Rady Mirosław Gąsik: ja chciałem stwierdzić jeszcze raz, że te wszystkie
kwestie były bardzo dokładnie wyjaśniane na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji.
Zachęcam wszystkich radnych do uczestniczenia w posiedzeniu komisji.
Radny Zbigniew Białkowski: czy zostały podjęte te działania, czy nie, czy ta szkoła będzie
stworzona, czy nie? Moim zdaniem, jeśli szkoła powinna funkcjonować od 1 września 2017
roku, to dążę do tego, że wszystkie formalności powinny się odbyć wcześniej. Rozumiem, że
inne mogły funkcjonować tak, jak jest zasada prawna pozwalająca na stworzenie czegokolwiek do 30 listopada, rozumiem to, natomiast w tym przypadku nie wiem, czy to się pokrywa,
dlatego pytam, czy ta szkoła funkcjonuje, czy nie, czy to, co my dzisiaj robimy to nie wiem,
czy ma spowodować powstanie szkoły, czy w ogóle nie ma z tym nic wspólnego?
Naczelnik Wydz. OKT Michał Cisek: szkoła na dzień dzisiejszy nie funkcjonuje.
Radny Roman Śliwiński: czy znana jest liczba uczniów i liczba zatrudnionych nauczycieli,
jeżeli ewentualnie szkoła miałaby powstać?
Naczelnik Wydz. OKT Michał Cisek: liczba potencjalnych uczniów w Specjalnym Ośrodku
Szkolno Wychowawczym w Żaganiu była 5 osób. Odział to cała klasa, musiałby powstać cały
oddział klasowy.
Przewodniczący Rady Mirosław Gąsik odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.
Uchwała przy 1 głosie „za”, 14 „przeciwnych”, 1 „wstrzymującym”, uchwała została odrzucona, przy udziale 16 radnych.
8. Interpelacje radnych.
Radny Roman Śliwiński: w związku z wczorajszym orkanem, mam prośbę do Zarządu Powiatu o skierowaniu sił i środków na drogą graniczącą 297 z krajówką w kierunku m. Dzikowice.
Droga jest obecnie nie przejezdna, zalegają tam konary, liście i utrudniony jest przejazd. Jeżeli to będzie możliwe, proszę o podjęcie działań.
Radny Zbigniew Białkowski: ja zadam pytania, które troszeczkę jakby zakręcą koło, zawrócą
w to miejsce, w którym dyskutowaliśmy na podobny temat. Chodzi o ul. Żelazną w Żaganiu,
natomiast w między czasie zaistniały pewne okoliczności, gdzie powinniśmy o pewne rzeczy
się zapytać, żebyśmy mogli zrozumieć wagę i istotę problemu, aczkolwiek na pewno będziemy do niego powracać, będziemy się w jego temacie wypowiadać i myślę, że wielokrotnie, z
tego tytułu warto, żeby Radni mieli pewien obraz. Z tego, co nie jest tajemnicą i Państwo
wiedzą w ostatnim czasie, bodajże 4.10.2017 r. odbyła się w Sądzie sprawa, która była sprawą
pojednawczą, dziwnie została określona w mediach, jako sprawa między Starostwem, a Miastem, co nijak się ma do rzeczywistości. Powinniście Państwo wiedzieć, dlatego, że mówiliśmy o tym kiedyś i mówiliśmy, kto jest stroną w tej sprawie, że jest Spółka tzw. ŻWiK. Był
tutaj Prezes na naszej radzie, chciał zabrać głos, niestety nie mógł, a może wtedy by wyjaśnił.
Po pierwsze chciałbym zapytać, czy o jakieś roszczenia Starostwo wystąpiło również do drugiego współwłaściciela Spółki ŻWiK, czyli do Gminy Wiejskiej Żagań, bo z tego, co wiem
tutaj się tylko mówi o pewnych osobach, natomiast o pewnych prawnych niestety nie.
- kolejna moja interpelacja będzie dotyczyła pytania, dlaczego przez 3 lata Starostwo nie zrobiło nic w sprawie wykonania odtworzenia nawierzchni bitumicznych na ul. Żelaznej w Żaganiu? Na jakiej podstawie to mówię, dotarłem do dokumentów, które potwierdzają to, co
cały czas do tej pory słyszałem, mogę się tu powołać na dokumenty, które złożył Syndyk jednej z firm, która ogłosiła upadłość i która również została pozwana do przeprowadzenia tych
odtworzeń nawierzchni bitumicznych. Z pisma, co podaje Syndyk wynika, że roszczenie, które się pokazało jest w całości przedawnione, z tego tytułu, że 2013 roku zostały pewne prace
poodbierane i pismo, które jest, jak gdyby pokazuje na zainteresowanie się tą drogą ze strony
Starostwa i opiewa na datę 18 grudnia 2013 roku. Kolejne, które jest już roszczeniem, czy
próbą wezwania do próby ugodowej jest z 19 grudnia 2016 roku, a mamy na to 3 lata. W tym
momencie został przekroczony termin, praktycznie jednego dnia, a więc z tego, co podaje
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Syndyk na pewno został ten termin przekroczony i z tego tytułu pewnie jest nie zasadne.
Chciałbym coś wiedzieć, bo może ja czegoś nie wiem.
- chciałby zadać drugą interpelację, jeśli tak nie jest, to proszę o przekazanie dokumentów,
jakie istnieją, które świadczyłyby o tym, że Starostwo w okresie od 18 grudnia 2013 roku do
19 grudnia 2016 roku wzywało wykonawcę o naprawę odcinka ul. Żelaznej w Żaganiu, od ul.
Leśnej do ul. Kolejowej.
- również złożyłbym interpelację, która może mieć ważne znaczenie. Proszę o podanie, do
kiedy obowiązywała gwarancja na wykonanie prac, tych napraw, związanych z projektem,
uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żagań dotyczącej ul. Żelaznej.
Z tego, co ja się dowiedziałem, to ona obowiązywała jeszcze do lutego 2017 roku.
Czy były podjęte jakieś działania w tym okresie, czy nie, może się mylę, ja tylko pytam, a
więc prosiłbym o odpowiedź na te tematy.
- powiem jeszcze dalej, jak zmieniły się roszczenia w stosunku do tej drogi, czy do tego pasa.
Przypomnę, o którym kawałku, fragmencie drogi mówimy, ul. Leśnia, po prawej stronie, jak
się jedzie od mostu, do ul. Kolejowej, ten fragment i prawy pas. Powiem tak, że pamiętają
Państwo, że była taka rozmowa tutaj na sesji, że ŻWiK oferował 60.000,00 zł, aby ten fragment wziąć i naprawić. Płynęło to stąd, że wcześniej inżynier kontraktu w zakresie prac drogowych wyliczył ile ta naprawa mogłaby kosztować i wartość tej naprawy oszacował na
43.430,00 zł. Ja ostatnio prowadziłem, stosunkowo niedawno, bo latem, pewien fragment
budowy, gdzie dywanikowanie na długości prawie 200 m, a szer. 8 m wyniosło 140.000,00 zł.
Więc, jeżeli byśmy to obcięli do pasa 3,5 metrowego, czy 3 metrowego, to by to kosztowało
adekwatnie mniej i ta droga mogłaby być już dawno naprawiona, tak sobie myślę i szkoda, że
nie została, ponieważ nie wiem, czy dalej będzie, bo próba ugodowa już nie obowiązuje. Na
tę próbę ugodową, z tego, co się orientuję, nikt nie odpowiedział przez 10 miesięcy, chciałbym wiedzieć też, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. Natomiast w między czasie pokazała się nowa wycena i problem naprawczy, który opiewa na kwotę 999.000,00 zł, a więc
prawie 1.000.000,00 zł. Powiem tak, jeśli tutaj fachowcy ze Starostwa wyliczyli wcześniej
43.430,00 zł i nagle to się zmienia na prawie 1.000.000,00 zł to chciałbym wiedzieć, jaka firma, kto w ogóle robił ekspertyzę, taką, że wyliczył to w ten sposób, jak również chciałbym
znać środki, które zostały przeznaczone na tą ekspertyzę, chciałbym wiedzieć ile ona kosztowała.Powiem jeszcze tak, jak się odnosi Syndyk do tego punktu, przeczytam fragment: natomiast dochodzenie przez wnioskodawcę, czyli przez Starostwo od upadłej spółki, odszkodowania w zakresie robót o wartości 999.000,00 zł prowadzi istotnie do wzbogacenia po stronie
wnioskodawcy, co jest prawnie niedopuszczalne. Teraz będę chciał wiedzieć, mamy Panią
Mecenas, żeby nam określiła, jak to się nazywa, jeśli jakiś podmiot od spółki chce pieniądze,
tylko tyle, że one są jakieś większe od tych, co mu się należą. Ja nie znajduje określenia i nie
chcę, nie jestem prawnikiem, nie chciałbym użyć jakiegoś określenia, które jest nie zgodne z
prawem, tylko po prostu się pytam. Ja za chwile poproszę Panią, żeby Pani znalazła mi na to
odpowiednie określenie.
Z tego, co wiem sprawa ma dalej trafić do sądu, tylko, do jakiego sądu, prawdopodobnie do
Sądu Gospodarczego w Poznaniu. Tu zadam kolejną interpelację, czy Starostwo wie, ile kosztuje sprawa w sądzie, założenie sprawy w Sądzie Gospodarczym. Z tego, co ja mam wiedzę to
założenie sprawy kosztuje 5% od wartości. 1.000.000,00 zł, 5% to jest, łatwo policzyć, około
50.000,00 zł. Więc założenia sprawy będzie kosztowało Starostwo 50.000,00 zł przynajmniej,
nie licząc innych kosztów, a więc tu mam też pytanie, czy Starostwo to wie i z czego zamierza wziąć środki, które na ten cel przeznaczy. Czytając tu różne dokumenty ze sprawozdania
z działalności Zarządu, to trafiłem na taką informację, że pewnych działań się nie podejmuje
z tego tytułu, że jest brak środków. Więc bardzo mnie to ciekawi, czy na ten cel znajdziemy
tutaj środki, żeby chodzić po sądach, a może wcale tej sprawy nie wygramy, jeśli jest prawdą
to, co jest napisane i jeszcze możemy mieć kłopoty. Nie wiem, ja prawnikiem nie jestem po
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prostu zadaję pytania, na które dzisiaj chciałbym otrzymać odpowiedź, przede wszystkim na
piśmie, bo taka mnie najbardziej interesuje i myślę, że do tematu będziemy musieli powrócić
wyciągając te wszystkie dokumenty i wyjaśniając sobie po drodze wiele spraw.
Zanim złożę następną interpelację poproszę Panią Mecenas o wyjaśnienia.
Radca Prawny Paulina Perzyńska: nie chciałabym tutaj rzucać żadnymi prawniczymi określeniami bez zapoznania się z dokumentami. Tak naprawdę nie jestem w stanie na dzień dzisiejszy odpowiedzieć, czy roszczenie jest zasadne, czy nie, ponieważ nie znam dokumentów
sprawy. Sprawa będzie rozpatrywana przez sąd i jeżeli roszczenie okaże się zasadne, zostanie
uwzględnione, jeżeli nie, to zostanie oddalone. Nie ma jakiegoś określenia prawnego, bo albo
są zasadne, albo niezasadne, o tym rozstrzyga sąd.
Radny Zbigniew Białkowski: ja pytałem konkretnie, o nazwę, jeśli byłyby zasadne to jak one
się nazywają?
Radca Prawny Paulina Perzyńska: jeżeli są zasadne to są zasadne, a jeżeli są niezasadne, tak
naprawdę jest mnóstwo spraw rozpatrywanych przez sąd i sąd określa, czy one są zasadne.
Jeżeli tak, zasądza, jeżeli nie, to oddala i nie określa tego w żaden sposób.
Radny Zbigniew Białkowski: pytam się tak, bo ten Pan użył stwierdzenia, że to jest wzbogacenie niezasadne.
Radca Prawny Paulina Perzyńska: jest taka instytucja, jak bezpodstawne wzbogacenie w
prawie cywilnym, oczywiście, ma miejsce to w sytuacji, kiedy podmiot wzbogaca się kosztem
innego podmiotu. Ten, który jest zubożały może wystąpić do sądu o stwierdzenie, czy faktycznie doszło do bezpodstawnego wzbogacenia, natomiast to też rozstrzyga sąd.
Radny Zbigniew Białkowski: poczekamy na odpowiedzi na interpelacje, chciałbym je dostać
na piśmie, tak, jak powiedziałem. Teraz chciałbym przejść do troszeczkę innych interpelacji:
- do kiedy ma trwać zastępstwo na stanowisku asystenta w PCPR w Żaganiu, na które został
zatrudniony Pan Radny Andrzej Katarzyniec? W związku z tym, że pamiętamy, że jest to
zatrudnienie na czas zastępstwa, chciałem się dowiedzieć, jak to długo trwa i jeszcze jak
długo będzie trwało? W związku z tym, jak pamiętam, że nie był to pełny etat, to chciałbym
otrzymać grafik pracy, a więc wykaz dni i godzin, w których asystent pracuje.
- czy pracownikiem Starostwa Powiatowego jest, ewentualnie był, w ostatnim czasie, Pan
………………………………..?
9. Odpowiedzi na interpelacje.
Starosta Henryk Janowicz: odpowiadając na interpelację Radnego Romana Śliwińskiego, już
takie kroki zostały poczęte, dzisiaj ludzie wyjechali, patrolują drogi. W najbliższym czasie
skierujemy ludzi, żeby tam odkrzaczyć to pobocze, bo tam jest zła widoczność, to będzie zrobione.
Odpowiedź na interpelację w sprawie Radnego Andrzeja Katarzyńca będzie udzielona na piśmie, bo nie ma dyrektora PCPR, a nie chciałbym się wypowiadać, bo są to sprawy pracownicze, sprawy osób, a ja nie jestem zobowiązany, ani nikt mnie do tego nie zobowiązywał, żebym się wypowiadał. Jeżeli chodzi o pracę Pana Tymińskiego, jako powiat, co roku występujemy do Powiatowego Urzędu Pracy żeby nam skierowano pracowników na prace interwencyjne.
W związku z tym, że posiłkujemy się tymi ludźmi do podstawowych prac, w tym roku wystąpiliśmy o czterech pracowników i ten Pan jest pracownikiem interwencyjnym przysłanym
przez Powiatowy Urząd Pracy. Wykonuje pewne czynności, pracuje, jest to pracownik oddelegowany przez Powiatowy Urząd Pracy na prace interwencyjne. Na pozostałe pytania Radny
otrzyma odpowiedź na piśmie.
10. Informacje i oświadczenia.
Przewodniczący Rady Mirosław Gąsik:
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- wyznaczam Radnego Tomasza Kwarcińskiego oraz Radnego Artura Niezgodę do
zapoznania się z protokołem z XXVIII sesji Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 6
października 2017 roku.
- Radnym Powiatu została przekazana przed sesją analiza oświadczeń majątkowych. Proszę
o zapoznanie się z analizą, ponieważ jest szereg uwag, co do niektórych oświadczeń i proszę
o uwzględnienie uwag w następnych oświadczeniach i unikać wskazanych błędów.
Informacje o udzielonych dotacjach:
Urząd Miasta Żagań:
- informacja o udzielonej dotacji w wysokości 135.000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej
pw. Nawiedzenia NMP w Żaganiu na prace konserwatorskie i roboty budowlane polegające
na naprawie, ustabilizowaniu więźby dachu nad nawą, prezbiterium i kaplicą oraz konstrukcji sygnaturki.

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze:
1. Informacja o udzielonej dotacji w wysokości 10.000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej
pw. Wniebowzięcia NMP w Szprotawie na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich ołtarza bocznego pw. św. Tekli.
2. Informacja o udzielonej dotacji w wysokości 14.00,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej
pw. św. Mikołaja w Mycielinie na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich ołtarza głównego pw. Matki Bożej z dzieciątkiem, św. Mikołaja i św. Małgorzaty.
3. Informacja o udzielonej dotacji w wysokości 10.000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej
pw. św. Marii Magdaleny w Brzeźnicy na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy obrazie „Św. Mikołaja” z barokowego ołtarza głównego w kościele filialnym pw. św. Mikołaja Biskupa w Stanowie, gmina
Brzeźnica.
4. Informacja o udzielonej dotacji w wysokości 10.000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej
pw. św. Jana Chrzciciela w Chichach na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich wczesnogotyckiego portalu wejścia głównego z tympanonem ukrzyżowania w kościele filialnym pw. Matki Bożej Rokitniańskiej i św. Michała Archanioła w Witkowie,
gmina Szprotawa.
5. Informacja o udzielonej dotacji w wysokości 15.000,00 zł dla Pana
…………………………. na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy
dwóch płytach inskrypcyjnych i dwóch płytach herbowych stanowiących wystrój filarów
bramy wjazdowej na teren zespołu pałacowo – parkowego – folwarcznego w Siecieborzycach, gmina Szprotawa.
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego:
1. Informacja o udzielonej dotacji w wysokości 30.000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej
p.w. Św. Mikołaja w Jeleninie na dofinansowanie prac pn. Remont dachu zabytkowego
Kościoła p.w. św. Mikołaja w Jeleninie: naprawa i wzmocnienie konstrukcji dachowej
wraz z zabezpieczeniem, wymiana dachówki, rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich i instalacji odgromowej.
2. Informacja o udzielonej dotacji w wysokości 70.000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej
p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Żaganiu na dofinansowanie prac pn. remont elewacji Kościoła p.w. Świętego Ducha w Żaganiu wraz z zamontowaniem systemów zabezpieczających zabytek przed ptakami.
3. Informacja o udzielonej dotacji w wysokości 25.000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej
p.w. św. Jana Chrzciciela w Dzietrzychowicach na dofinansowanie prac pn. prace remontowe i restauratorskie przy elewacji zabytkowego Kościoła p.w. Matki Bożej Bolesnej
w Karczówce.
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4. Informacja o udzielonej dotacji w wysokości 50.000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej
p.w. św. Marii Magdaleny w Brzeźnicy na dofinansowanie prac pn. prace związane z zabezpieczeniem Kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Stanowie przed destrukcyjnym działaniem wilgoci.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
1. Informacja o udzielonej dotacji w wysokości 120.000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej
p.w. św. Jerzego w Mirocinie Górnym na pokrycie kosztów zadania pn. „Wichów, kościół
filialny p.w. św. Marcina z Tours – późnogotycki ołtarz Mistrza z Gościeszowic (XV/XVI)
konserwacja i restauracja ołtarza głównego – etap I”.
2. Informacja o udzielonej dotacji w wysokości 350.000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej
p.w. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu na pokrycie kosztów zadania pn. „Żagań, zespół poaugustiański – biblioteka poaugustiańska oraz empora chóru (obecnie muzeum): prace ratunkowe oraz konserwatorsko – restauratorskie przy wnętrzach (XVIII w.) – etap III”.
3. Informacja o udzielonej dotacji w wysokości 500.000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej
p.w. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu na pokrycie kosztów zadania pn. „Żagań, kościół
p.w. Wniebowzięcia NMP (XIV): prace konserwatorskie i budowlane zachodniego szczytu
kościoła – II etap oraz wymiana pokrycia dachu nad loggią”.
4. Informacja o udzielonej dotacji w wysokości 40.000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej
p.w. św. Mikołaja w Mycielinie na pokrycie kosztów zadania pn. na pokrycie kosztów zadania pn. „Mycielin, kościół p.w. św. Mikołaja (XIII w.) zakończenie prac konserwatorskich przy późnogotyckim ołtarzu głównym Matki Boskiej z Dzieciątkiem i św. Małgorzaty (XVI w.) – predella.
Gmina Brzeźnica:
1. Informacja o udzielonej dotacji w wysokości 4.000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej
p.w. Jana Chrzciciela w Dzietrzychowicach na prace w kościele filialnym p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Karczówce.
2. Informacja o udzielonej dotacji w wysokości 4.000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej
p.w. św. Andrzeja Apostoła w Jabłonowie na zadanie pn. „Wykonanie ekspertyzy oraz
projektu budowlanego remontu konserwatorskiego wnętrza kościoła parafialnego p.w. św.
Andrzeja Apostoła w Jabłonowie”.
3. Informacja o udzielonej dotacji w wysokości 4.000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej
p.w. św. Jerzego w Mirocinie Górnym na zadanie pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie przy ołtarzu głównym Mistrza z Gościeszowic w kościele p.w. św. Marcina w Wichowie”
4. Informacja o udzielonej dotacji w wysokości 16.000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej
p.w. Marii Magdaleny w Brzeźnicy na zadanie pn. „Prace ratunkowe – konserwacja wielkoformatowego obrazu J.J. Knechtla Św. Mikołaja”.
- Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu poinformowała o podpisanych porozumieniach
dotyczących dofinansowania zakupu samochodów służbowych dla podległego Komisariatu Policji w Szprotawie.
Wszystkie pisma zawierające przedstawione informacje są dostępnie w Biurze Rady.
Przewodniczący Rady Mirosław Gąsik udzielił głosu Jackowi Stępień Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Żaganiu:
Jacek Stępień Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu: przedstawię opinię,
o której rozmawialiśmy wcześniej, dotycząca wyrażenia zgody na odstąpienie na przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dotyczyła obrębu Wiechlice i
była to opinia w przedmiocie modyfikacji słowa rolnej ustalającej kwestie produkcyjne tej
części działki.
11. Wnioski.
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Przewodniczący Rady Mirosław Gąsik zapytał, czy Radni mają do złożenia wnioski?
Wiceprzewodniczący Rady Jacek Grzelak:
- kilka miesięcy temu bardzo było bardzo ciężki wypadek na trasie Małomice –Szprotawa,
trzy ofiary, a powodem było wjechanie na próg zwalniający, który został wykonany w
ramach inwestycji ścieżka rowerowa. Auto stanęło w płomieniach, trzy osoby ciężko ranne,
jedynie przypadkowa obecność dwóch starszych strażaków z naszej Komendy Powiatowej
Straży Pożarnej, ich odwaga, nagrodzona zresztą w Warszawie, uratowała tych ludzi. Ale co
było powodem, oprócz nadmiernej prędkości, docierają do mnie sygnały od kierowców,
szczególnie z zewnątrz, że mamy bardzo świetną tą ścieżkę, doskonała inwestycja, tylko ten
próg. Kierowcy twierdzą, że wyskakują w powietrze, bo jest źle oznaczony, za szybka jazda,
w ostatniej chwili próg i wylatujemy w powietrze. Obserwuję ten próg od kilku miesięcy
i wniosek mój polega na tym, żeby zweryfikować oznaczenie tego progu, dlatego, że ma
oznaczenie świetlne zasilane z energii słonecznej i ono świeci, kiedy chce, a faktycznie
nigdy. Oddaliśmy inwestycję w Bukowinie Bobrzańskiej, gdzie przed torami mruga cały
czas światło ostrzegawcze i działa perfekcyjnie, natomiast tutaj świeci, kiedy chce, a
praktycznie nigdy. Natomiast oznaczenie znakami pionowymi, odnośnie ograniczenia
prędkości i uwaga mulda jest 10 m od progu. Uważam, że stanowczo za blisko, być może
zostało postawione zgodnie z projektem, ale wniosek mój kieruję do wydziału, drogówki
naszej, żeby postawić ten znak wcześniej, bliżej, dlatego, że auta od strony Małomic, które
jadą prosto i z prędkością 100 km/godz. to, jaki kierowca wyhamuje na odcinku 10 m, żeby
bezpiecznie pokonać ten próg. Próg jest słabo widoczny z dwóch przyczyn: oświetlenie,
które nie działa i oznaczenie pionowe, które jest stanowczo za blisko tej przeszkody, która
jak najbardziej służy bezpieczeństwu i niech temu bezpieczeństwu służy. Jest to nasza
perełka w tym zakresie, cieszmy się z tego, ale niech to działa.
- drugi wniosek, kolejna tragedia opisywana w lokalnych mediach, przejazd kolejowy i może
to nie bezpośrednio na drodze powiatowej, ale Pani, którą znałem, została zabita na
przejeździe kolejowym przez szynobus. Mamy na drogach powiatowych kilka przejazdów
kolejowych, które są niestrzeżone, nie maja oznaczeń, nie mają barierek, nie mają
szlabanów. Mój wniosek, jeżeli można przeanalizować przy dzisiejszej technice, nasze
możliwości i skontaktować się, bo właściwym organem jest Spółka PKP, czy można
postawić oznaczenia, chociaż migające. Posłużę się znowu wzorową inwestycją w
Bukowinie, gdzie przy każdym przejeździe pociągu uruchamia się światło migające, czy
czerwone, co daje taką możliwość. Przejeżdżam czasem w Polsce i takie przejazdy mają
odpowiednie oznakowania, czy nie można na naszych przejazdach zamontować oznaczenia,
żeby było bezpieczniej.
- trzeci wniosek, wczorajsza wichura, huragan – miałem pecha, uczestniczyłem w tym
osobiście, poleciało drzewo na linię elektryczną, uderzyło w mój samochód w zderzak, moje
szczęście, że był plastikowy i nie przewodził prądu. Za mną padały drzewa i przede mną,
ludzie wychodzili z domów, a chodzi o drogę relacji Rudawica – Szprotawa. Ludzie
wychodzili z domów, wyciągali ciągniki, łańcuch i uczestniczyliśmy w sprzątaniu tych dróg.
Nie wiem, jaki był rozmiar strat, bo było ciemno, ale były powyrywane pobocza dróg,
porozrzucane drzewa w całości na posesje sąsiednie. Mój wniosek, aby zmienić podejście
do pielęgnacji drzew, które robimy, jako powiat, dlatego, że cyklicznie popełniamy błąd,
oczywiście nie wszędzie. Podkrzesujemy zapalenie drzewa do góry usuwając gałęzie, które
uderzają w duże samochody, suche gałęzie, ale do tego jest używany sprzęt, który moim
zdaniem wykonawcy mają za niski podnośnik i ta ingerencja od dołu powoduje to, że
drzewo wypuszczamy w górę w formie chorągwi. Goły pień i na kilkunastu metrach
zawieszona korona, która działa, jak żagiel, wywraca te drzewa. Korona pędzi do góry, bo
podkrzesujemy te drzewa, a mój wniosek jest taki, abyśmy w tych miejscach, gdzie to jest
konieczne, zaczęli obławiać te drzewa, ten zabieg nazywa się obławianiem, skracaniem
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wysokości. Ci, którzy poruszają się tymi drogami, apeluję, spójrzcie, jak wyglądają te
drzewa. Zmieńmy podejście do pielęgnacji drzew na niektórych odcinkach dróg
powiatowych.
Starosta Henryk Janowicz: w odpowiedzi na złożone wnioski, tam gdzie będziemy mogli
zmienić organizację ruchu to zmienimy. Nie wszędzie możemy, bo jest to skrzyżowanie
dwóch dróg, drogi kolejowej z drogą gminną i droga powiatową i zawsze kolej ma prawo
pierwszeństwa. Jeżeli chodzi o drzewa, ja nigdy nie byłem zwolennikiem drzew przy pasie
drogowym, a tym bardziej przy pasie jezdni. My nie możemy więcej, jak 30% masy drzewa
przyobławiać, pielęgnować, podcinać, bo tak mówi ustawa, tak mówią dendrolodzy i musimy
tego przestrzegać. Problem polega na tym, że wzdłuż większości dróg powiatowych mamy
starodrzew i dzisiaj ciężko określić stan zdrowotny tych drzew z dwóch powodów:
długowieczność, wpływ środowiska, jaki my wytwarzamy, jako, ludzie po przez jazdę
samochodami i co roku posypywanie odpowiednimi środkami, jeżeli chodzi o zimowe
utrzymanie dróg. Jest to temat na najbliższe lata do dyskusji, a ja bym bardziej szedł dalej, bo
jestem przeciwnikiem bliskiego kontaktu drzewa z jezdnią. Wskaźniki mówią jasno, 90%
wypadków związanych ze zderzeniem w drzewo w pasie drogowym, są to na ogół wypadki
śmiertelne. Te drzew kiedyś były dobre, ale już nie dzisiaj. Jeżeli chodzi o ten próg
zwalniający, sama nazwa mówi próg zwalniający, jego zastosowanie, jego działanie, jeżeli
chodzi
o inżynierię ruchu śródlądowego, to spełnia kryteria w 100%. Jeżeli chodzi o oznakowanie,
zmienimy, możemy przejść na oznakowanie proste. Mam tylko jedną sugestię, bo to jest
skrzyżowanie dwóch dróg, są tam dojazdowe dwie drogi nieutwardzone, ale są drogami
wewnętrznymi gminnymi. Musimy to przemyśleć, bo samo oznakowanie jest zgodne
z przepisami ruchu drogowego, możemy wykluczyć tylko i wyłącznie jedną sytuację, że
zmienić oznakowanie, ewentualnie postawić znaki ostrzegawcze informujące postawić trochę
wcześniej. Nie nauczymy kierowców jazdy do 50 – 80 km, tam jest teren zabudowany
i wiadomo, jaka obowiązuje prędkość i tu trzeba trochę rozwagi.
Radny Roman Śliwiński: ja nie jestem zwolennikiem progów zwalniających. Ten jednak jest
wyjątkowo dobrze uformowany i wyprofilowany.
12. Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Żagańskiego.
Przewodniczący Rady Mirosław Gąsik o godz. 1200 ogłosił zamknięcie XXVIII sesji V
kadencji Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 6 października 2017 roku.
Protokołowała
Henryka Świątek
Przewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego
Mirosław Gąsik
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