
Protokół Nr XXXII/16 
z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słubickiego 

odbytej w dniu 9 listopada 2016 roku 
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach

Pkt 1
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Trzydziestą drugą w V kadencji sesję Rady Powiatu Słubickiego otworzył o godz. 1300 
Przewodniczący Rady Wiesław Kołosza. Powitał radnych, kierowników jednostek, 
pracowników Starostwa oraz pozostałych gości. Poinformował, że na stan 17 radnych 
w sesji uczestniczy 12 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.

Starosta Marcin Jabłoński wyjaśnił, iż główną przyczyną zwołania sesji nadzwyczajnej 
jest sprawa dotycząca awarii instalacji wodociągowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - 
Wychowawczym w Słubicach, o której informował już na ostatniej sesji. Powiedział, 
że straty są dość poważne i wg opracowanego na zlecenie powiatu kosztorysu wynoszą 
blisko ćwierć miliona złotych. Dodał, iż jest to kwota, która wymaga przeprowadzenia 
bardziej skomplikowanych i czasochłonnych procedur wynikających z Prawa zamówień 
publicznych, a żeby tego typu procedury móc przeprowadzić, należy mieć zabezpieczone 
środki finansowe w budżecie powiatu. Powiedział, iż sprawa jest niecierpiąca zwłoki, 
ponieważ dotyczy jednostki oświatowej, w której są dzieci niepełnosprawne, a obecnie 
zajęcia w szkole odbywają się w warunkach prowizorycznych. Ponadto dodał, 
że należy też dokonać zmiany w budżecie z uwagi na przedłużenie terminu realizacji 
tzw. „projektu norweskiego”, który trwać będzie do wiosny przyszłego roku, na co jest już 
zgoda Ministerstwa. Następnie powiedział, iż dotarła do niego informacja, że Wojewoda 
Lubuski i Prokuratura Regionalna w Szczecinie wnieśli skargi kasacyjne od wyroku 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z 1 września br. i zasugerował, 
iż Rada Powiatu powinna podjąć decyzję co do zamiaru i chęci przygotowania odpowiedzi 
na te skargi oraz jednocześnie wyznaczyć pełnomocnika. W związku z tym w imieniu 
Zarządu Powiatu złożył wniosek o zmianę porządku sesji, tj. wprowadzenie po pkt 3 punktu 
3a w brzmieniu:
„3a: Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Gorzowie Wlkp. odpowiedzi na skargi kasacyjne i wyznaczenia pełnomocnika 
do reprezentowania Powiatu Słubickiego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym 
w sprawie ze skarg kasacyjnych Wojewody Lubuskiego i Prokuratury Regionalnej 
w Szczecinie.”

O godz. 1310 na salę przybyli radni Krystyna Skubisz oraz Robert Tomczak i od tej chwili 
Rada obradowała w składzie 14-osobowym.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są inne wnioski, a wobec ich braku poddał 
pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Starostę.

Rada Powiatu 12 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się”, przyjęła ww. wniosek.
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Pkt 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego 
na 2016 rok.

Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem w imieniu Zarządu Powiatu przedstawiła 
Skarbnik Powiatu Anna Górska.

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 jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radny Robert Tomczak zapytał, czy proponowana zmiana budżetu oznacza, że nie będzie 
windy w ośrodku dla dzieci.

Starosta Marcin Jabłoński powiedział, iż jak rozumie, radnemu chodzi o windę 
przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Poinformował, że zadanie to nie będzie 
zrealizowane w tym roku, lecz w roku przyszłym, ponieważ procedury, jakie zostały 
wszczęte po ponownym objęciu stanowisk przez Zarząd nie doprowadziły 
do rozstrzygnięcia i nie było wykonawców gotowych do zrealizowania tego zadania w tak 
krótkim terminie, a środki PFRON musiały być rozliczone w tym roku kalendarzowym. 
Przypomniał, iż nie można było zrealizować tego przedsięwzięcia, ponieważ nikt wcześniej 
się tym nie zajął. Zwrócił uwagę, że umowa dofinansowania ww. zadania ze środków 
PFRON trafiła do Starostwa pod koniec czerwca, a została podpisana dopiero w sierpniu
i z uwagi na brak jakichkolwiek działań w ciągu letnich miesięcy nie znalazł się w skali 
całego kraju żaden wykonawca, który podjąłby się tego zadania, pomimo iż postępowania 
przetargowe były powtarzane. Kończąc poinformował, iż zgodnie z wiążącymi ustaleniami 
z dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, wniosek zostanie złożony jeszcze 
w tym miesiącu, a środki zostaną przyznane na przyszły rok i wówczas będzie można 
przeprowadzić potrzebne procedury przetargowe.

Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził 
głosowanie w sprawie podjęcia ww. uchwały.

Rada Powiatu 12 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę 
Nr XXXII/137/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok.

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pkt 3a
Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Gorzowie Wlkp. odpowiedzi na skargi kasacyjne i wyznaczenia pełnomocnika 
do reprezentowania Powiatu Słubickiego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym 
w sprawie ze skarg kasacyjnych Wojewody Lubuskiego i Prokuratury Regionalnej 
w Szczecinie.

Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Starosta Marcin Jabłoński. 
Następnie nawiązując jeszcze do poprzedniej uchwały dodał, że w chwili obecnej oczekuje 
się na potwierdzenie wysokości odszkodowania, które z pewnością zostanie powiatowi 
przyznane, a zabezpieczone w budżecie środki zostaną w ten sposób zrekompensowane.
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Zapewnił, że mienie powiatu jest ubezpieczone, a właściwa firma ubezpieczeniowa zajmuje 
się tą sprawą. Wyraził nadzieję, że przyznana kwota nie będzie mniejsza od rzeczywistych 
kosztów poniesionych na usunięcie wszystkich szkód, jakie powstały na skutek tej awarii.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, a wobec braku uwag zamknął ją i zarządził 
głosowanie w sprawie podjęcia ww. uchwały.

Rada Powiatu 12 głosami „za” przy 2 głosach „przeciwnych” podjęła uchwałę 
Nr XXXII/138/16 w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Gorzowie Wlkp. odpowiedzi na skargi kasacyjne i wyznaczenia pełnomocnika 
do reprezentowania Powiatu Słubickiego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym 
w sprawie ze skarg kasacyjnych Wojewody Lubuskiego i Prokuratury Regionalnej 
w Szczecinie.

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pkt 4
Zamknięcie sesji

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1325 zamknął 
XXXII sesję Rady Powiatu Słubickiego.

Protokołowała:

Przewodniczący 
Rady Powiatu Słubickiego 

Wiesław Kołosza
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