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DRUK NR 1/XXXVII 
 

projekt 

Protokół Nr XXXV/17 
z sesji Rady Powiatu Słubickiego 

odbytej w dniu 26 stycznia 2017 roku 
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach 

 

Pkt 1  
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

Trzydziestą piątą w V kadencji sesję Rady Powiatu Słubickiego otworzył o godz. 1400 

Przewodniczący Rady Wiesław Kołosza. Powitał radnych, kierowników jednostek, 
pracowników Starostwa oraz pozostałych gości. Poinformował, że na stan 17 radnych w sesji 
uczestniczy 13 radnych, wobec czego stwierdził prawomocność obrad. 
 

Lista obecności radnych oraz lista gości zaproszonych na sesję stanowią załączniki                 
do niniejszego protokołu. 
 
Pkt 2 
Przedstawienie porządku obrad. 
 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni wnoszą jakieś uwagi do porządku obrad.  
 
Radny Robert Tomczak w imieniu klubu radnych „Radni dla Powiatu” złożył wniosek 
formalny o poszerzenie porządku obrad o punkt 18a, tj. przyjęcie apelu Rady Powiatu 
Słubickiego wzywającego Zarząd do podjęcia stanowczych działań, a następnie przystąpił  
do odczytywania apelu. 
 
Przewodniczący Rady przerwał radnemu odczytywanie apelu i poinformował go,  
że w pierwszej kolejności Rada poprzez głosowanie musi zatwierdzić bądź odrzucić wniosek 
o wprowadzenie ww. punktu do porządku obrad, a dopiero później będzie można rozdać 
materiały w tej sprawie. Następnie zapytał, czy są inne wnioski, a wobec ich braku, zarządził 
głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad. Dodatkowo zwrócił się z prośbą do radnych, 
aby podczas  głosowań trzymali ręce wysoko w górze i opuszczali je dopiero, kiedy zostanie 
podany wynik głosowania.  
 
Rada Powiatu 2 głosami „za”, przy 7 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się”, 
odrzuciła wniosek o uzupełnienie porządku obrad o pkt 18a.  
 
Pkt 3 
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu Nr XXXIV/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.  
 

Przewodniczący Rady poinformował, że do protokołu z XXXIV sesji odbytej 30 grudnia 
2016 roku została wniesiona jedna uwaga przez radnego Andrzeja Byckę i jest ona 
uwzględniona w projekcie protokołu, który radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. 
Następnie zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia ww. protokołu.  
 
Rada Powiatu 11 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się przyjęła ww. protokół. 
 
Pkt 4 
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji. 
 

Przewodniczący Rady zapytał, czy Starosta zabierze głos. 
 
Starosta poinformował, iż radni otrzymali sprawozdanie w formie pisemnej i nie będzie 
zabierał głosu w tym punkcie.  
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Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, a wobec braku uwag zamknął ją i kontynuował 
obrady. 
 
Pkt 5 
Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok. 
 
Przewodniczący Rady zapytał, czy Starosta zabierze głos. 
 
Starosta poinformował, iż radni otrzymali sprawozdanie w formie pisemnej i nie będzie 
zabierał głosu w tym punkcie.  
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, a wobec braku uwag zamknął ją i kontynuował 
obrady. 
 
Pkt 6 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Żabicach. 
 
Ww. sprawozdanie przedstawił Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Pisarek. 
 
O godz. 1415 salę opuścił radny Robert Tomczak i od tej chwili Rada obradowała  
w składzie 12-osobowym. 
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, a wobec braku uwag zamknął ją i kontynuował 
obrady. 
 
Pkt 7 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli za 2016 rok. 
 
Ww. sprawozdanie przedstawił Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Pisarek. 
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, a wobec braku uwag zamknął ją i kontynuował 
obrady. 
 
Pkt 8 
Sprawozdanie Komisji Budżetowo-Gospodarczej z działalności za 2016 rok. 
 
Ww. sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Józef 
Apanowicz. 
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, a wobec braku uwag zamknął ją i kontynuował 
obrady. 
 
Pkt 9 
Przedstawienie planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na 2017 rok. 
 
Ww. plan pracy przedstawił Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Józef 
Apanowicz. 
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, a wobec braku uwag zamknął ją i kontynuował 
obrady. 
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Pkt 10 
Sprawozdanie Komisji Sfery Społecznej z działalności za 2016 rok. 
 
Ww. sprawozdanie przedstawiła Przewodnicząca Komisji Sfery Społecznej Danuta 
Sawicka. 
 
O godz. 1420 salę opuściła radna Krystyna Skubisz i od tej chwili Rada obradowała  
w składzie 11-osobowym. 
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, a wobec braku uwag zamknął ją i kontynuował 
obrady. 
 
Pkt 11 
Przedstawienie planu pracy Komisji Sfery Społecznej na 2017 rok. 
 
Ww. plan pracy przedstawiła Przewodnicząca Komisji Sfery Społecznej Danuta Sawicka. 
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, a wobec braku uwag zamknął ją i kontynuował 
obrady. 
 
Pkt 12 
Informacja o funkcjonowaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu 
słubickiego w 2016 roku. 
 
Ww. informację wraz z prezentacją multimedialną przedstawił naczelnik Wydziału Spraw 
Społecznych Starostwa Wojciech Skwarek. 
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, a wobec braku uwag zamknął ją i kontynuował 
obrady. 
 
Ww. informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Pkt 13 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
na terenie powiatu słubickiego w 2017 roku. 
 
Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem w imieniu Zarządu Powiatu przedstawił 
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Wojciech Skwarek. 
 
Przewodniczący Rady poprosił kolejno o przedstawienie opinii Komisji Sfery Społecznej  
i Komisji Budżetowo - Gospodarczej o projekcie uchwały.  
 
Przewodnicząca Komisji Sfery Społecznej Danuta Sawicka poinformowała, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej Józef Apanowicz poinformował,  
że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. 
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, a wobec braku uwag zamknął ją i zarządził 
głosowanie w sprawie podjęcia ww. uchwały. 
 
Rada Powiatu 11 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXXV/156/17 w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2017 roku. 
  
Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Pkt 14 
Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku  
 
O godz. 1425 na salę wróciła radna Krystyna Skubisz i od tej chwili Rada obradowała  
w składzie 12-osobowym. 
Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem w imieniu Zarządu Powiatu przedstawił główny 
specjalista ds. obronnych i obrony cywilnej Starostwa Mikołaj Jagła. 
 
Przewodniczący Rady poprosił kolejno o przedstawienie opinii Komisji Sfery Społecznej  
i Komisji Budżetowo - Gospodarczej o projekcie uchwały.  
 
Przewodnicząca Komisji Sfery Społecznej Danuta Sawicka poinformowała, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej Józef Apanowicz poinformował,  
że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. 
 
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku. 
 
Radny Tomasz Pisarek wskazał radnych Ryszarda Chusteckiego oraz Wojciecha Derenia. 
 
Przewodniczący Rady zapytał ww. kandydatów, czy wyrażają zgodę na kandydowanie. 
 
Obydwaj kandydaci odpowiedzieli twierdząco. 
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, a wobec braku uwag zamknął ją, po czym 
odczytał treść uchwały z wpisanymi imionami i nazwiskami radnych, a następnie i zarządził 
głosowanie w sprawie podjęcia ww. uchwały.  
 
Rada Powiatu 11 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, podjęła uchwałę  
Nr XXXV/157/17 w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa  
i Porządku. 
  
Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Pkt 15 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Oświatowej 
działającej przy Radzie Powiatu Słubickiego 
 
Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem w imieniu Zarządu Powiatu przedstawiła 
podinspektor ds. oświaty Starostwa Alicja Matkowska.  
 
Przewodniczący Rady poprosił kolejno o przedstawienie opinii Komisji Sfery Społecznej  
i Komisji Budżetowo - Gospodarczej o projekcie uchwały.  
 
Przewodnicząca Komisji Sfery Społecznej Danuta Sawicka poinformowała, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej Józef Apanowicz poinformował,  
że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. 
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, a wobec braku uwag zamknął ją i zarządził 
głosowanie w sprawie podjęcia ww. uchwały. 
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Rada Powiatu 11 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, podjęła uchwałę  
Nr XXXV/158/17 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Rady Oświatowej działającej 
przy Radzie Powiatu Słubickiego. 
  
Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Pkt 16 
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia radnego Powiatu Słubickiego do składu 
Rady Oświatowej działającej przy Radzie Powiatu Słubickiego 
 
Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem w imieniu Zarządu Powiatu przedstawiła 
podinspektor ds. oświaty Starostwa Alicja Matkowska.  
 
Przewodniczący Rady podkreślił wagę ww. uchwały z uwagi na reformę oświaty. Dodatkowo 
zaapelował o zwołanie Rady Oświatowej i nadmienił, że powinna ona odbyć się w innym dniu 
niż sesja, aby spokojnie można było omówić kilka ważnych spraw. Następnie poprosił kolejno 
o przedstawienie opinii Komisji Sfery Społecznej i Komisji Budżetowo - Gospodarczej  
o projekcie uchwały.  
 
Przewodnicząca Komisji Sfery Społecznej Danuta Sawicka poinformowała, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej Józef Apanowicz poinformował,  
że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. 
 
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu Rady Oświatowej. 
 
Radny Józef Apanowicz wskazał radnego Bogdana Hajkowicza. 
 
Pozostali radni nie zgłosili innych kandydatur. 
 
Przewodniczący Rady zapytał ww. kandydata, czy wyraża zgodę na kandydowanie. 
 
Radny Bogdan Hajkowicz odpowiedział twierdząco. 
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, a wobec braku uwag zamknął ją, po czym  
odczytał treść uchwały z wpisanym imieniem i nazwiskiem radnego, a następnie zarządził 
głosowanie w sprawie podjęcia ww. uchwały.  
 
Rada Powiatu 11 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, podjęła uchwałę  
Nr XXXV/159/17 w sprawie wyznaczenia radnego do składu Rady Oświatowej działającej 
przy Radzie Powiatu Słubickiego. 
  
Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Pkt 17 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady 
Powiatu Słubickiego 
 
Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady Maria 
Palichleb.  
 
Przewodniczący Rady poprosił kolejno o przedstawienie opinii Zarządu Powiatu, Komisji 
Sfery Społecznej i Komisji Budżetowo – Gospodarczej o projekcie uchwały.  
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Wicestarosta poinformował, iż projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia Zarządu w dniu 
dzisiejszym i z uwagi na złożenie przez radnego Roberta Tomczaka pismem  
z 23 stycznia br. rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej oraz informacji, że Klub 
Radnych „Radni dla Powiatu” nie zamierza skorzystać z przysługującego mu prawa  
do wskazania swojego przedstawiciela do Komisji Rewizyjnej, Zarząd Powiatu - w celu 
dostosowania składu Komisji do stanu faktycznego - proponuje uchylenie uchwały  
Nr XXIV/104/16 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia 
liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słubickiego, a ponadto proponuje,  
aby w przedłożonym projekcie uchwały: 

 w podstawie prawnej został wykreślony zapis: „oraz § 1 uchwały Nr XXIV/104/16 Rady 
Powiatu Słubickiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia liczby członków 
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słubickiego”, 

 § 1 otrzymał brzmienie: 
„§ 1. Powołuje się Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Słubickiego w następującym składzie: 

 

1) przewodniczący   -   ............................. 
2) wiceprzewodniczący -   ............................. 
3) członek   -   ..............................” 

 § 2 otrzymał brzmienie:  
 „§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIV/104/16 Rady Powiatu Słubickiego z dnia  
26 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 
Słubickiego.” 

 dotychczasowy § 2 został oznaczony jako § 3, 

 w uzasadnieniu po dotychczasowej treści został dodany zapis: 
 

„Ponadto w związku ze złożeniem w dniu 23 stycznia 2017 r. rezygnacji  
z członkostwa w Komisji przez radnego Roberta Tomczaka oraz informacji, że Klub 
Radnych „Radni dla Powiatu” nie zamierza skorzystać z przysługującego mu prawa  
do wskazania swojego przedstawiciela do Komisji Rewizyjnej, zasadne jest uchylenie 
uchwały Nr XXIV/104/16 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 26 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słubickiego.” 

 
Poinformował, że Zarząd Powiatu zaopiniował projekt uchwały pozytywnie pod warunkiem 

uwzględnienia zaproponowanych zmian. 

  

Przewodnicząca Komisji Sfery Społecznej Danuta Sawicka poinformowała, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej Józef Apanowicz poinformował,  
że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. 
 
Przewodniczący Rady skierował zapytanie do Klubu „Radni dla Powiatu”, czy podtrzymują 
swoją decyzję o niekorzystaniu z prawa do wskazania członka Klubu do składu Komisji 
Rewizyjnej. 
 
Radna Krystyna Skubisz odpowiedziała twierdząco. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, iż przychyla się do opinii Zarządu Powiatu  
i jako wnioskodawca uchwały wprowadza do projektu autopoprawki w zakresie 
proponowanym przez Zarząd. Następnie poprosił o wskazanie kandydata  
na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej spośród jej członków z wyłączeniem radnego 
Roberta Tomczaka, który złożył rezygnację z członkostwa w Komisji oraz radnej Mirosławy 
Jankowskiej, która złożyła rezygnację z funkcji Przewodniczącej Komisji. 
 
Członek Zarządu Amelia Szołtun wskazała radnego Tomasza Pisarka. 
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Pozostali radni nie zgłosili innych kandydatur. 
 
Przewodniczący Rady zapytał ww. kandydata, czy wyraża zgodę na kandydowanie. 
 
Radny Tomasz Pisarek odpowiedział twierdząco. 
 
Przewodniczący Rady poprosił o wskazanie kandydata na Wiceprzewodniczącego Komisji. 
Radny Tomasz Pisarek wskazał radnego Wojciecha Derenia. 
 
Przewodniczący Rady zapytał ww. kandydata, czy wyraża zgodę na kandydowanie. 
 
Radny Wojciech Dereń odpowiedział twierdząco. 
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, a wobec braku uwag zamknął ją i poprosił 
Wiceprzewodniczącą Rady o odczytanie projektu uchwały z wniesionymi  autopoprawkami. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Maria Palichleb odczytała projekt uchwały z wprowadzonymi 
autopoprawkami oraz z wpisanymi imionami i nazwiskami członków Komisji Rewizyjnej wraz 
z ich funkcjami pełnionymi w Komisji.  
 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie podjęcia ww. uchwały.  
 
Rada Powiatu 11 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, podjęła uchwałę  
Nr XXXV/160/17 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady 
Powiatu Słubickiego. 
  
Kserokopia ww. uchwały wraz z autopoprawkami stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Pkt 18 
Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych. 
 
Radny Ryszard Chustecki podsumował Finały Pucharu Polski w Kolarstwie Przełajowym, 
które odbyły się w dniach 14-15 stycznia br. w Słubicach. Następnie podziękował w imieniu 
Zarządu Spółki SOSiR Słubice organizatorom i sponsorom za współpracę i organizację 
uroczystości. 
 
Radny Wojciech Dereń podziękował radnym za zaufanie i wskazanie go do pracy w Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku oraz do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej. 
 
Pkt 19 
Zamknięcie sesji. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1505 zamknął  
XXXV sesję Rady Powiatu Słubickiego. 
 
 
Protokołowała: 
  
Aleksandra Waniorek-Domańska       
Podinspektor ds. obsługi Rady Powiatu                                           
 

                  


