
Z/" RZĄD POWIATU
w Słubicach 

ul. Piłsudskiego 20 
69-100 Słubice

OR.0021.4.2016 data: 2016-04-20

S P R A W O Z D A N I E  
z działalności Zarządu Powiatu Słubickiego 
za okres od 25 marca do 20 kwietnia 2016 r.

W okresie od 25 marca do 20 kwietnia 2016 r. Zarząd Powiatu odbył 5 posiedzeń, 
na których zajmował się następującymi sprawami:

1) 25 marca:

> podjął decyzję o podpisaniu umowy udostępnienia nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 19 
celem realizacji przyłącza telekomunikacyjnego na potrzeby Wydziału Komunikacji i MSW,

> rozpatrzył wnioski dot. gospodarowania Terminalem w Świecku,
> podjął uchwały:

• Nr 162/16 w ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu/dzierżawy,
• Nr 163/16 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych 

do najmu/dzierżawy,
• Nr 164/16 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa,
• Nr 165/16 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa,
• Nr 166/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,

> zatwierdził pod względem formalno-prawnym sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu 
Powiatu Słubickiego za 2015 r.,

> zatwierdził materiały na sesję Rady Powiatu:
• autopoprawkę do projektów uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2016-2026,
• autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu 

Słubickiego na 2016 rok,

2) 31 marca:

> podjął decyzję o przeznaczeniu lokalu nr 11 położonego w budynku przy ul. Mickiewicza 6 
w Słubicach do sprzedaży,

> podjął uchwały:
• Nr 167/16 w sprawie upoważnienia do reprezentowania Zarządu Powiatu 

do przekazania i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego nieruchomości 
zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Krótkiej 7,

• Nr 168/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok,
> wyraził zgodę na zaciągnięcie przez Wspólnotę kredytu bankowego z przeznaczeniem 

na wykonanie remontu budynku przy ul. Mickiewicza 6 w Słubicach,
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3) 7 kwietnia:

> rozpatrzył wnioski dot. gospodarowania Terminalem w Świecku,
> podjął uchwały:

• Nr 169/16 w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty realizacji zadań 
publicznych wykonywanych na terenie Powiatu Słubickiego w 2016 roku,

• Nr 170/16 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu,
• Nr 171/16 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów 

na zbycie, dzierżawę, najem lub użyczenie nieruchomości Powiatu Słubickiego,
• Nr 172/16 sprawie upoważnienia osoby wykonującej audyt do reprezentowania 

Zarządu Powiatu w trakcie kontroli we Wspólnocie przy ul. Mickiewicza 6 w Słubicach,
• Nr 173/16 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa,
• Nr 174/16 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok,

4) 14 kwietnia:

> zatwierdził projekt aneksu nr 1 do umowy nr 2/WTZ/05 z dnia 8 grudnia 2005 r. zawartej
pomiędzy Powiatem Słubickim a Gminą Górzyca w sprawie dofinansowania ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów działalności
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach,

> zatwierdził materiały na XXIV sesję Rady Powiatu:
• projekt uchwały w sprawie przyjęcia rekomendacji dla oceny zasobów pomocy 

społecznej za rok 2015 dla Powiatu Słubickiego,
• sprawozdanie z realizacji w 2015 r. programu współpracy powiatu słubickiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

• projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego 
na 2016 rok,

> podjął uchwały:
• Nr 175/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
• Nr 176/16 sprawie sprzedaży składnika rzeczowego majątku ruchomego,
• Nr 177/16 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa,
• Nr 178/16 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa,
• Nr 179/16 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa,

5) 20 kwietnia:

> podjął uchwały:
• Nr 180/16 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych 

do dzierżawy,
• Nr 181/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,



> zatwierdził projekt uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej,
> zatwierdził materiały na XXIV sesję Rady Powiatu:

• projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2016-2026,

• autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego 
na 2016 rok.

Załącznik:
Kalendarium ważniejszych wydarzeń w powiecie 
w okresie od 23 marca 2016 r. do 18 kwietnia 2016 r.



Załącznik do sprawozdania z działalności 
Zarządu Powiatu Słubickiego za okres 23.03.2016- 18.04.2016

Kalendarium ważniejszych wydarzeń w powiecie w okresie od
23.03.2016 do 18.04.2016

31.03.2016 -  Ciąg dalszy XXIX sesji Rady Powiatu

Na sali konferencyjnej starostwa kontynuowano przerwaną 22 marca XXIV sesję Rady Powiatu. 
Uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową dla powiatu na lata 2016-2026. Następnie 
zmieniono uchwałę budżetową na rok 2016 oraz wzięto na warsztat uchwałę w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek. Przedstawiono sprawozdania: z działalności rehabilitacyjnej i 
wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach za 2015 rok, z 
działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Słubicach za 2015 rok oraz z działalności 
Komendanta Powiatowego Policji wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa 
publicznego na terenie powiatu za 2015 rok.

1.04.2016 -  Sesja Zgromadzenia Związku Powiatów Lubuskich oraz posiedzenie Konwentu 
Powiatów Województwa Lubuskiego w Drzonkowie

1 kwietnia starosta wziął udział w sesji Zgromadzenia Związku Powiatów Lubuskich oraz 
posiedzeniu Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego w Drzonkowie.

4.04.2016 -  Spotkanie z marszałek województwa

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Słubic, Wojewódzki Program Rozwoju Bazy Sportowej 
oraz pozakonkursowy projekt wsparcia edukacji zawodowej w Lubuskiem - były tematami 
spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z nowym starostą słubickim Marcinem Jabłońskim. W 
spotkaniu uczestniczyli także senator Waldemar Sługocki i przewodniczący zielonogórskiej Rady 
Miasta Adam Urbaniak.

5.04.2016 -  Debata dotycząca kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
(Gorzów Wlkp.)

5 kwietnia członkini zarządu Amelia Szołtun wzięła udział w debacie dotyczącej kształcenia 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, która odbyła się w Gorzowie Wlkp.

5-6.04.2016 -  Europejski Kongres Samorządów (Kraków)

W dniach 5-6 kwietnia starosta Marcin Jabłoński brał udział w Europejskim Kongresie 
Samorządów, który odbył się w Krakowie.



7.04.2016 -  VIII Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych

7 kwietnia w auii Collegium Polonicum odbył się VIII Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych. W 
tym roku hasłem przewodnim imprezy było "W krainie magii". Powiat słubicki reprezentowała 
członkini zarządu Amelia Szołtun.

7.04.2016 - Powiatowe eliminacje Lubuskiego Festiwalu Piosenki Pro Arte 2016

7 kwietnia w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury odbyły się powiatowe eliminacje 
Lubuskiego Festiwalu Piosenki Pro Arte 2016. Starosta przekazał nominowanym i wyróżnionym 
upominki.

9.04.2016 -  Verus K-SSSE MTV maraton oraz Festiwal Rowerowy w Cybince

9 kwietnia starosta Marcin Jabłoński wziął udział w otwarciu imprezy Verus K-SSSE MTB 
Maraton w Cybince. Równolegle odbył się tu Festiwal Rowerowy organizowany w ramach 
projektu "Be Active!". Była to ostatnia impreza w ramach tego przedsięwzięcia, jak również w 
ramach realizowanego przez powiat projektu "Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja 
zdrowego stylu życia w powiecie słubickim”. Organizatorem Festiwalu Rowerowego był 
Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji. Starosta był patronem honorowym imprezy i jednym ze 
sponsorów.

12.04.2016 -  Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

12 kwietnia członkini zarządu Amelia Szołtun uczestniczyła w obradach Powiatowej Rady 
Rynku Pracy.

12.04.2016 -  Spotkanie zarządu powiatu z władzami Ośna Lubuskiego

Dalsze losy Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim, funkcjonowanie oświaty w 
powiecie, organizacja transportu zbiorowego, a także usprawnienie pracy wydziałów starostwa, 
głównie komunikacji i dróg, administracji architektonicznej i budowlanej oraz geodezji i katastru 
- to główne tematy rozmów zarządu powiatu z władzami Ośna Lubuskiego, do których doszło 12 
kwietnia w tamtejszym Urzędzie Miasta. Zarząd powiatu zapowiada podobne spotkania także w 
pozostałych gminach powiatu.

13.04.2016 -  Spotkanie słubickiego starosty z lubuskim wicewojewodą

13 kwietnia w Zielonej Górze starosta Marcin Jabłoński spotkał się z wicewojewodą lubuskim 
Robertem Paluchem. Rozmawiano m.in. o sytuacji Terminala Towarowych Odpraw Celnych w 
Świecku.

13.04.2016 -  Uroczystości 76. rocznicy zbrodni katyńskiej

Na placu Sybiraków w Słubicach odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni 
katyńskiej. Nie zabrakło też modlitwy za tych, którzy zginęli w katastrofie pod Smoleńskim 6 lat



temu. Powiat słubicki reprezentowali: członek zarządu Ryszard Chustecki (który odczytał list od 
starosty), sekretarz powiatu Beata Chowaniec oraz skarbnik Anna Górska.

14.04.2016 -  Spotkanie zarządu powiatu z władzami Cybinki

W spotkaniu uczestniczyli: starosta Marcin Jabłoński, jego zastępca Leopold Owsiak, członkowie 
zarządu: Amelia Szołtun i Jan Maślaki ewicz, burmistrz Cybinki Marek Kołodziejczyk, sekretarz 
gminy Sebastian Łukaszewicz oraz przewodnicząca rady miejskiej w Cybince Anna Śliwińska, 
Rozmawiano o etapowej przebudowie drogi powiatowej na odcinku odMielesznicy do Krzesina, 
remoncie ul. Dąbrowskiego w Cybince oraz o budowie chodników w Grzmiącej, Białkowie i w 
Cybince, przy ul. Białkowskiej. Przy okazji poruszono tematy dotyczące funkcjonowania 
obwodu Zarządu Dróg Powiatowych w Cybince oraz oświaty w powiecie i gminie Cybinka. W 
kolejnym punkcie mówiono o możliwości realizacji wspólnych inwestycji na terenie powiatu, w 
tym w gminie Cybinka. Pojawił się także temat zbiorowego transportu publicznego,

18.04.2016 -  Spotkanie we Frankfurcie nad Odrą dotyczące profilowania transgraniczego 
centrum logistycznego

W sali senackiej na uniwersytecie Viadrina odbyło się spotkanie z minister infrastruktury i 
planowania regionalnego Brandenburgii Kathrin Schneider. Polską stronę reprezentowali m.in.: 
prof. Wiesław Czyżowicz ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, starosta słubicki Marcin 
Jabłoński, burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz, prezes Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji 
Piotr Gołdyn oraz dyrektor marketingu K-SSSE Andrzej Kail.
Spotkanie dotyczyło profilowania transgraniczego centrum logistycznego.

Sporządził:




