
ZARZĄD POWIATU 
w Słubicach 

ul. Piłsudskiego 20

data: 2015-06-22

S P R A W O Z D A N I E  
z działalności Zarządu Powiatu Słubickiego 
za okres od 26 maja do 19 czerwca 2015 r.

W okresie od 26 maja do 19 czerwca 2015 r. Zarząd Powiatu odbył 
5 posiedzeń, na których zajmował się następującymi sprawami:

1) 26 maja:
> zatwierdził autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Słubickiego 

zmieniającej uchwałę Nr 111/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej 
Powiatu Słubickiego na rok 2015,

> podjął uchwały:
• Nr 40/15 w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska 

dla Gminy Górzyca na lata 2015 - 2018 z perspektywą na lata 2019 - 2022”,
• Nr 41/15 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej 

do najmu,

2) 28 maja:
> pozytywnie zaopiniował pod względem formalnym projekt uchwały w sprawie 

stwierdzenia odwołania Starosty Słubickiego - jako materiał na IX nadzwyczajną 
sesję Rady Powiatu Słubickiego,

3) 3 czerwca:
> zdecydował o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na przeprowadzenie badań ankietowych oraz pozyskanie deklaracji 
uczestnictwa w badaniach medycznych - na potrzeby realizacji projektu pn.: 
„Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia 
w powiecie słubickim”,

> podjął uchwały:
• Nr 42/15 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania 

i przeprowadzenia ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
• Nr 43/15 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej 

do najmu, dzierżawy położonej w jednostce ewidencyjnej Słubice, obszar 
wiejski, obręb 10 Świecko,

• Nr 44/15 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej 
do najmu,

• Nr 45/15 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego 
na 2015 rok,

4) 11 czerwca:
> zdecydował o wszczęciu postępowań o udzielenie zamówień publicznych 

na kompleksową organizację eventów z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu oraz organizację występów i spotkań artystyczno -  
kulturalnych - na potrzeby realizacji projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu 
krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim”,
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> podjął uchwałę Nr 42/15 w sprawie powołania komisji przetargowej 
do przygotowania i przeprowadzenia ww. postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych,

> uzgodnił bez uwag projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego centrum miasta Słubice dla terenu przy ul. Daszyńskiego 
i zdecydował zastosować procedurę określoną w art. 25 ust. 2 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

5) 17 czerwca:

> Zatwierdził materiały na X sesję Rady Powiatu Słubickiego:
• sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy i sytuacji 

na lokalnym rynku pracy za 2014 rok,
• projekt uchwały w sprawie oceny zabezpieczenia przeciwpowodziowego 

powiatu,
• projekt uchwały w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego 

powiatu za 2014 rok,
• projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu 

Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2016 r.,

• projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI11/272/14 w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 
słubickiego w 2015 roku,

• projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Słubicach,

• projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 111/14/15 w sprawie uchwalenia 
uchwały budżetowe? Powiatu Słubickiego rta rok 28*5,

> uzgodnił bez uwag projekt miejscowego pfanu zagospodarowania 
przestrzennego centrum miasta Słubice dla terenu przy uL Jedności 
Robotniczej i zdecydował zastosować procedurę określoną w art. 25 ust. 2 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

> rozpatrzył pozytywnie wniosek dot. najmu pomieszczenia na terenie Terminala 
w Świecku,

> podjął decyzję w sprawie rozwiązania umowy na dostawę energii elektrycznej,
> podjął uchwałę Nr 47/15 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu 

Słubickiego na 2015 rok.

Załącznik:

Kalendarium ważniejszych wydarzeń w powiecie 
w okresie od 15 maja do 19 czerwca 2015 r.
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Załącznik do sprawozdania 
z działalności Zarządu Powiatu Słubickiego 
za okres od 15 maja do 19 czerwca 2015 r.

Kalendarium 
ważniejszych wydarzeń w powiecie 

w okresie od 15 maja do 19 czerwca 2015 r.

15.05.2015 r. - Uroczystość z okazji 24 rocznicy powołania Straży Granicznej

Straż Graniczna została powołana ustawą z dnia 12 października 1990 r. o Straży 
Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 z późn. zm.), która w swojej nazwie 
oraz w strukturze organizacyjnej nawiązywała z jednej strony do tradycji formacji 
granicznych okresu przedwojennego, z drugiej zaś - do nowoczesnych służb 
odpowiadających europejskim standardom. Postanowiono zorganizować ją na wzór 
formacji policyjnej, tzn. miała być jednolita, uzbrojona i umundurowana. 
Funkcjonować zaczęła 16 maja 1991, gdy rozformowano WOP (Wojska Ochrony 
Pogranicza) i wykonuje zadania związane z ochroną granicy państwowej oraz 
kontrolą ruchu granicznego.

W  dniu 15.05.2015r. przy kamieniu z tablicą pamiątkową „W hołdzie weteranom” na 
placu Bohaterów w Słubicach odbyły się uroczystości związane z obchodami 24 
rocznicy powołania Straży Granicznej, podczas których przedstawiciele delegacji 
złożyli wiązanki kwiatów. Starostwo Powiatowe reprezentował Andrzej Skałuba -  
etatowy członek Zarządu Powiatu.

28 maja 2015 r. - Transgraniczne Forum Samorządowe Polski Zachodniej

28 maja 2015 r. odbyło się Transgraniczne Forum Samorządowe Polski Zachodniej. 
Tematem forum była Perspektywa realizacji celów i projektów kluczowych Polski 
Zachodniej. Powiat Słubicki reprezentował Krzysztof Murdza - Naczelnik wydziału 
rozwoju lokalnego, promocji i spraw społecznych.

29 maja 2015 r. - Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie pn. "Bezpieczne wakacje 
z LUPO"

29 maja 2015 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Słubicach odbyła się XVI edycja 
Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie pn. "Bezpieczne wakacje z 
LUPO" dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych z Powiatu Słubickiego. Starosta 
Słubicki wraz z Komendantem Powiatowym Policji w Słubicach otworzył Turniej 
życząc jednocześnie jego uczestnikom powodzenia. Uczestnicy Turnieju zmierzyli się 
z testem, który zawierał 50 pytań dotyczących m. in. zasad ruchu drogowego, 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, przeciwdziałaniu przemocy. 
Założeniem programu było uświadomienie młodzieży o niebezpieczeństwach i 
zagrożeniach występujących na co dzień oraz uświadamianiu, w jaki sposób można 
im przeciwdziałać i skutecznie się przed nimi bronić.



28 maja 2015 r. - Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zgodnie z „Planem pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
w 2015 r.”, 28 maja br. pod przewodnictwem Starosty Słubickiego Piotra 
Łuczyńskiego odbyło się planowe posiedzenie Zespołu. W  posiedzeniu oprócz 
członków Zespołu uczestniczyli zaproszeni na posiedzenie przedstawiciele 
Nadleśnictw oraz przedstawiciele gmin objętych powiatem słubickim.

W  trakcie posiedzenia, w pierwszej kolejności rozpatrzono zagadnienie dotyczące 
zapobiegania pożarom w kompleksach leśnych w okresie wiosenno-letnim i 
jesiennym. W  tym punkcie przedstawiono również prowadzenie gospodarki leśnej, 
formy i metody prowadzenia edukacji w zakresie zapobiegania pożarom, oraz 
nakłady inwestycyjne na zapobieganie pożarom, infrastrukturę leśną.

W  kolejnym punkcie omówiono organizację bezpieczeństwa osób pływających, 
kąpiących się lub uprawiających sport i rekreację na obszarach wodnych w powiecie 
słubickim w okresie letnim.

W  części końcowej posiedzenia przedstawiono projekt koncepcji przygotowania i 
przeprowadzenia w dniach 23-24 czerwca br. powiatowego dwuszczeblowego 
ćwiczenia kompleksowego nt. "Organizacja i koordynacja akcji ratunkowej po 
zaistnieniu na obszarze powiatu określonych zdarzeń noszących znamiona 
kryzysu".

30 maja 2015 r. - Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Słubicach

30 maja 2015r. w Słubicach odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. 
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pw. Ducha 
Świętego, koncelebrowaną przez powiatowego kapelana strażaków księdza 
Krzysztofa Sudzińskiego. Kolejnym elementem uroczystości był przemarsz 
pododdziału strażaków na Plac Bohaterów, gdzie przeprowadzono uroczysty apel.

Organizatorami i zarazem gospodarzami uroczystości byli: Pan Piotr Łuczyński -  
Starosta Słubicki, Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz st. kpt. Wojciech 
Śliwiński -  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach.

Obchody Dnia Strażaka w Słubicach swoją obecnością uświetnili: Lubuski 
Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. -  st. bryg. 
Hubert Harasimowicz, Pan Robert Trębowicz -  kierownik wydziału zamiejscowego 
Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego, dh Edward Chiliński -  członek Prezydium 
Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP, Pan Tomasz Stupieńko -  Wicestarosta Słubicki, 
Pan Wiesław Kołosza -  Przewodniczący Rady Powiatu Słubickiego wraz z członkami 
Zarządu Powiatu Słubickiego, Pan Tomasz Ciszewicz -  Burmistrz Słubic, Pan Marek 
Kołodziejczyk -  Burmistrz Cybinki, Pan Robert Stolarski -  Wójt Górzycy, Pan 
Mariusz Olejniczak -  Przewodniczący Rady Miasta Słubic wraz z członkami Rady, 
szefowie zaprzyjaźnionych służb: podinsp. Rafał Wawrzyniak -  Komendant 
Powiatowy Policji w Słubicach, ppłk. SG Krzysztof Krawiec -  Komendant Placówki



Straży Granicznej w Świecku, Pani Elżbieta Piątkowska -  przedstawicielka Izby 
Celnej w Rzepinie, Pan Stanisław Sobański -  Nadleśniczy Nadleśnictwa Rzepin, Pan 
Wojciech Pokrzywka -  przedstawiciel Nadleśnictwa Ośno Lubuskie, przedstawiciele 
strony niemieckiej: Pan Klaus-Peter Schulz, Pan Wofgang Welenga, Pan Soren 
Bollman, Pani Joanna Szymańska-Cierach -  Prezes Zarządu firmy ARPACK -  
przedsiębiorstwa wspierającego funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej na 
terenie powiatu.

Podczas uroczystości obecne były również poczty sztandarowe KP PSP w Słubicach 
oraz jednostek OSP w Cybince, OSP w Górzycy, OSP w Ośnie Lubuskim, OSP w 
Rzepinie i OSP w Kowalowie.

Uroczystość była okazją do nadania wyższych stopni służbowych funkcjonariuszom 
Państwowej Straży Pożarnej, a także wręczenia medali, odznaczeń i wyróżnień 
strażakom z OSP i PSP. Następnie dokonano oficjalnego przekazania nowego 
sprzętu pożarniczego Komendzie Powiatowej PSP w Słubicach tj. przewoźnej pompy 
wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej, pożarniczego samochodu typu 
mikrobus i kamery termowizyjnej.

Komendant Powiatowy PSP w Słubicach wraz ze Starostą Słubickim złożyli 
podziękowania wszystkim osobom, które przysłużyły się do rozwoju krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu słubickiego.

Po zakończeniu części oficjalnej na Pl. Bohaterów rozpoczął się festyn strażacki z 
grami i zabawami dla najmłodszych, wystawą sprzętu pożarniczego oraz pokazami 
ratowniczymi. Impreza była dobrą okazją do przeprowadzenia akcji propagującej 
działania pod hasłem „Zgaś ryzyko” -  tj. przedsięwzięć zmierzających do 
zmniejszenia liczby ofiar w pożarach budynków mieszkalnych.

31 maja 2015 r. - XXIV Targi rolnicze - Lubniewice 2015

W  dniach 30-31 maja br., w Pałacu w Gliśnie odbyły się XXIV „Targi Rolnicze 
Lubniewice 2015”.

Podczas Targów zaprezentowana została szeroka oferta firm produkcyjnych, 
usługowych i handlowych pracujących na rzecz rolnictwa. Odbyła się również 
wystawa zwierząt gospodarskich: bydła, trzoda chlewnej, owiec, kóz, zwierząt 
futerkowych i egzotycznych. W  ramach imprezy dodatkową atrakcją były: wystawy 
rękodzieła, kiermasze ogrodniczo-pszczelarskie, stoiska mięsne z wyrobami 
własnymi oraz zdrową żywnością wysokiej jakości a także występy zespołów 
ludowych oraz liczne konkursy. Patronat nad Targami objął Marszałek Województwa 
Lubuskiego. Powiat słubicki reprezentowali: Tomasz Stupienko -  Wicestarosta 
słubicki i Mariusz Olejniczak -  Przewodniczący Rady Miejskiej w Słubicach.



11 czerwca 2015 r. - Pierwsze posiedzenie Słubickiej Rady Powiatowej 
Lubuskiej Izby Rolniczej

11 czerwca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach odbyło się 
pierwsze posiedzenie Słubickiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej, którą 
oficjalnie otworzył Wicestarosta Słubicki Tomasz Stupienko. Podczas posiedzenia 
na Przewodniczącego Powiatowej Rady LIR wybrano Andrzeja Babiaka, na Zastępcę 
- Stanisława Bakana, na Sekretarza Rady - Dariusza Kozakiewicza, natomiast 
delegatem na walne zgromadzenie został Stanisław Zator.

11 czerwca 2015 r. VIII powiatowy festiwal piosenki dziecięcej „Rozśpiewana 
Jarzębinka”

W  dniu 11 czerwca br. w Przedszkolu Samorządowym nr 1 „Jarzębinka” w Słubicach 
odbył się VIII powiatowy festiwal piosenki dziecięcej „Rozśpiewana Jarzębinka”.

W  przedsięwzięciu zrealizowanym przy udziale Starostwa Powiatowego 
w Słubicach i Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury wzięło udział wiele grup 
artystycznych z terenu powiatu słubickiego.

Celem konkursu było promocja dziecięcej twórczości artystycznej, propagowanie 
zdrowego stylu życia, prezentacja dorobku artystycznego przedszkoli i ośrodków 
kultur.

Kategorie wiekowe obejmowały 3,4,5 i 6- latki. Powiat Słubicki reprezentował 
Wicestarosta -  Tomasz Stupienko.

10 czerwca 2015r. - Konferencja pn.: ’’Wspólny cel to zdrowie”

10 czerwca 2015 r. w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się konferencja 
pn.: „Wspólny cel to zdrowie” . Była to pierwsza z serii trzech konferencji , jakie 
zostały zaplanowane przy realizacji projektu „Profilaktyka chorób układu krążenia i 
promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim”.

Konferencja rozpoczęła się przywitaniem przybyłych gości przez zastępcę Starosty 
Powiatu Słubickiego Pana Tomasza Stupienko. W  sali widowiskowej w Słubickim 
Miejskim Ośrodku Kultury zgromadziło się ok. 80 osób. To więcej niż się 
spodziewaliśmy. Okazało się, że projekt cieszy się ogromnym zainteresowanie ze 
strony przedstawicieli szkół z naszego terenu.

Po powitaniu gości głos zabrała Jadwiga Caban-Korbas, Dyrektor Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Słubicach. Pani Jadwiga w swoim wystąpieniu 
poruszyła temat związany z zagrożeniami, jakie czyhają na dzieci i młodzież w 
dzisiejszych czasach. Następnym mówcą był Wojciech Włodarski -  Prezes Zarządu 
Szpitala Powiatowego w Słubicach. Pan Prezes pokrótce wyjaśnił przybyłym gościom 
jaką rolę w realizacji projektu pełni szpital oraz jak będą realizowane poszczególne 
etapy działań skierowane do mieszkańców naszego powiatu.



Dużą dawkę przydatnych i bardzo ważnych informacji z zakresu najskuteczniejszych 
sposobów zwalczania chorób układu krążenia przekazał Zbigniew Moszczuk -  
Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologii w 
Słubicach. Na zakończenie dietetyk Magdalena Cieślak przedstawiła zebranym 
gościom jak ważną rolę w życiu każdego człowieka pełnią zdrowe nawyki żywieniowe 
oraz styl naszego życia.

Po wszystkich wystąpieniach przybyli goście mogli wymieniać się poglądami oraz 
spostrzeżeniami w zakresie stylu życia mieszkańców powiatu słubickiego. Rozmowy 
toczyły się w restauracji „Prowincja” podczas lunchu składającego się naturalnie ze 
zdrowej żywności.

15.06.2015 r. - 70-lecie powstania Nadleśnictwa Cybinka

W  dniach 14-15 czerwca w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Cybince odbyła 
się Konferencja pt: „Lasy Zielonogórskie na przestrzeni wieków" która została 
zorganizowana z okazji Jubileuszu rocznicy 70-lecia powstania Nadleśnictwa 
Cybinka.

W  ramach obchodów uczestnicy mieli okazję obejrzeć koncert leśny w wykonaniu 
dzieci i młodzieży z Ogniska Muzycznego w Cybince pod kierownictwem Zbyszko 
Jatczaka, koncert muzyki myśliwskiej w wykonaniu Rodzinnego Zespołu Sygnalistów 
Myśliwskich pod przewodnictwem Roberta Olejarza, blok poetycki oraz wystawę 
fotograficzną i prezentację filmu pt. "Nadleśnictwo Cybinka Dawniej i Dziś" autorstwa 
Grzegorza Sawki.

Pierwszy dzień Konferencji (tj.14 czerwca) miał charakter otwarty, w którym 
uczestniczyli mieszkańcy Gminy Cybinka. W  drugim dniu odbyły się Uroczyste 
Obchody z udziałem Pracowników i Emerytów Nadleśnictwa Cybinka, oraz lokalnych 
władz i zaproszonych Gości. Powiat Słubicki reprezentował -  Piotr Łuczyński -  
Starosta Słubicki.

16 czerwca 2015 r. - Posiedzenie komisji bezpieczeństwa i porządku

16 czerwca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach odbyło się
III planowe posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Posiedzenie otworzył 
Przewodniczący Komisji Starosta Słubicki Piotr Łuczyński, a poświęcone ono było 
głównie bezpiecznemu wypoczynkowi dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich.

Podczas posiedzenia omówione zostały zadania powiatowych służb, inspekcji i 
straży, a także podejmowane inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa, zdrowia i życia 
dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Słubickiego oraz przebywających na terenie 
powiatu czasowo.

Następnie Członkowie Komisji rozpatrzyli Informację Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony



przeciwpożarowej w 2014 roku i zapoznali się z projektem Oceny zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego powiatu słubickiego.

W  porządku posiedzenia Komisji znalazł się także punkt dotyczący stanu 
zaawansowania przygotowań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i 
porządku podczas największych imprez organizowanych na terenie Słubic w lipcu 
br. („Festiwal Most”, „Koncert Lata Zet i Dwójki”, inne).

Ostatni punkt zaplanowany do zrealizowania podczas czerwcowego posiedzenia 
Komisji dotyczył organizacji przygotowania i możliwości wykorzystania sił i środków 
na wypadek zdarzenia z dużą ilością poszkodowanych w związku z imprezą masową 
„Przystanek Woodstock” w Kostrzynie nad Odrą na przełomie lipca i sierpnia 2015 
roku.

16.06.2015 r. - Wizyta Katarzyny Osos - Wojewody Lubuskiego

W  dniu 16 czerwca br. na Terminalu Towarowych Odpraw Celnych 
w Świecku gościła Pani Katarzyna Osos -  Wojewoda Lubuski.

Celem wizyty było zapoznanie się z majątkiem jakim dysponuje Powiat Słubicki. 
Starosta Słubicki - Piotr Łuczyński przedstawił Pani Wojewodzie oraz 
przedstawicielom Urzędu Wojewódzkiego, co wchodzi w skład zarządzanego przez 
Powiat majątku jakim jest Terminal, wskazując pomysły i propozycje na dalszy rozwój 
tego miejsca.

Sporządził:

Daniel Szurka
podinspektor ds. społecznych i promocji
19.06.2015 r.




