
Zielona Góra, 12 lutego 2014 r. 

OR.0220.7.2014 

Informacja ze spotkań z przedstawicielami  

wspólnot samorządowych z terenu Powiatu Zielonogórskiego: 

 

1) W dniu 13 stycznia 2014 r. na sesji Rady Gminy  po rozmowach, konsultacjach i dyskusjach ze 

Starostą Zielonogórskim radni podjęli Uchwałę nr XXXVII/212/14 w sprawie wyrażenia opinii 

dotyczącej zamiaru łączenia Powiatu Zielonogórskiego z miastem na prawach powiatu 

Zielona Góra. Tekst uchwały wraz z uzasadnieniem dostępny na stronie powiatu w zakładce 

„łączenie powiatów”. 

 

2) Dnia 15 stycznia 2014 r. odbyła się sesja Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim, na 

której gościem była Starosta Zielonogórski, Ireneusz Plechan. Na posiedzeniu Starosta 

przedstawił korzyści z połączenia Powiatu Zielonogórskiego z miastem na prawach powiatu 

Zielona Góra. Po dyskusji rada podjęła Uchwałę XLVI/282/14 w sprawie wyrażenia opinii 

dotyczącej zamiaru łączenia Powiatu Zielonogórskiego z miastem na prawach powiatu 

Zielona Góra. Tekst uchwały wraz z uzasadnieniem dostępny na stronie powiatu w zakładce 

„łączenie powiatów”.  

 

3) W dniu 29 stycznia 2014 r. Wicestarosta Ryszard Górnicki reprezentował Powiat 

Zielonogórski na sesji Rady Gminy w Trzebiechowie, gdzie przedstawił radnym gminy 

wszystkie korzyści płynące z tytułu łączenia Powiatu Zielonogórskiego z miastem na prawach 

powiatu Zielona Góra. Po wysłuchaniu Wicestarosty radni Gminy Trzebiechów jednogłośnie 

podjęli Uchwałę NR XXVII/194/2014 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej łączenia Powiatu 

Zielonogórskiego z miastem na prawach powiatu Zielona Góra, w której pozytywnie 

zaopiniowali zamiar łączenia powiatów. Tekst uchwały wraz z uzasadnieniem dostępny na 

stronie powiatu w zakładce „łączenie powiatów”. 

 

4) W dniu 29 stycznia 2014 r. Starosta Ireneusz Plechan uczestniczył w sesji Rady Gminy 

Świdnica, gdzie jednym z punktów w porządku obrad sesji była kwestia łączenia Powiatu 

Zielonogórskiego z miastem na prawach powiatu Zielona Góra (porządek sesji w załączeniu). 

Starosta przekonywał, że jeżeli doszłoby do połączenia powiatu ziemskiego i grodzkiego 

powstałaby silna jednostka administracyjna. Pieniądze otrzymane z bonusu za zgodne 

połączenie przeznaczone zostaną na inwestycje, w większości na drogi oraz rozwój parku 



technologicznego w Nowym Kisielinie. Deklarował również, że powiat jest gotowy przejąć od 

miasta Zielona Góra odpowiedzialność za komunikację oraz oświatę. Starosta podkreślał 

również, że na silnym powiecie skorzystają wszystkie gminy. Następne spotkanie  

z samorządowcami z Gminy Świdnica obędzie się 19 lutego br. Protokół z sesji Rady Gminy 

Świdnica w załączeniu. 

 

5) W dniu 30 stycznia 2014 r. Starosta Ireneusz Plechan uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rady 

Miejskiej w Babimoście w Sali Urzędu Miejskiego, gdzie omawiana była kwestia połączenia 

Powiatu Zielonogórskiego z miastem na prawach powiatu Zielona Góra. Radni byli 

zainteresowani perspektywą łączenia powiatów. Zadawali pytania, pytali o korzyści płynące z 

tej inicjatywy. Starosta powiedział, że mówi się, że „duży może więcej”. Po połączeniu 

powiat liczyłby ponad 200 tys. mieszkańców z budżetem ok. 220 mln. zł. Z takim 

budżetem można zrobić bardzo dużo i można zaciągnąć dodatkowe zobowiązania. 

Oznajmił, że Prezydent Zielonej Góry twierdzi, że na zadania powiatowe wydaje z 

budżetu miasta 5 mln. zł. Powiększony Powiat działałby sprawnie w ramach własnych 

środków. Radny Mariusz Król powiedział, że skoro miasto ze swojego budżetu 

dokłada 5 mln. do zadań powiatowych, to połączenie powiatów byłoby dla miasta 

korzystne. Starosta powiedział, że Prezydentowi nie starcza środków dla oświaty. W 

powiecie subwencja oświatowa jest wystarczająca. Przy dobrej organizacji oświaty, a 

tak jest już obecnie, nie trzeba będzie nic dokładać. Starosta pokreślił, iż działania na 

rzecz łączenia Powiatu Zielonogórskiego z miastem na prawach powiatu Zielona Góra 

powodowane są troską o budowanie dużej, silnej, racjonalnie i oszczędnie gospodarującej 

wspólnoty samorządowej, co przyczyni się poprawy jakości życia mieszkańców.  

 

6) Dnia 3 lutego 2014 r. odbyło się spotkanie Starosty Zielonogórskiego  z radnymi Miasta 

i Gminy Sulechów. W spotkaniu uczestniczył również  wiceprezydent Zielonej Góry Krzysztof 

Kaliszuk. Starosta przedstawił zebranych informacje nt. połączenia Powiatu Zielonogórskiego 

z miastem na prawach powiatu Zielona Góra. Szczegółowo omówił korzyści płynące 

z połączenia powiatowych jednostek samorządowych. Radni wnikliwie przeanalizują 

przedstawione argumenty i Rada Miejska podejmie uchwałę. 

 

7) W dniu 14 lutego 2014 r. Starosta uczestniczył w obradach sesji Rady Gminy w Zaborze. 

Zapoznał radnych i Wójta z założeniami łączenia Powiatu Zielonogórskiego z miastem na 

prawach powiatu Zielona Góra. Przedstawił zalety łączenia powiatów. Odbyła się dyskusja, 



radni dopytywali o szczegóły finansowe, o administrację samorządową. Starosta wnikliwie 

odpowiadał na pytania, argumentował danymi z dokładnych analiz i wyliczeń.  

 

 


