
Protokół Nr XXXI/16 
z sesji Rady Powiatu Słubickiego 

odbytej w dniu 25 października 2016 roku 
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach

Pkt 1
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Trzydziestą pierwszą 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 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.

Radni nie wnieśli uwag, w związku z tym Przewodniczący Rady kontynuował obrady.

Pkt 3
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu Nr XXX/16 z dnia 4 października br.

Przewodniczący Rady poinformował, że do rozpoczęcia sesji radni nie wnieśli żadnych 
poprawek i uzupełnień do protokołu z XXX sesji, wobec czego zarządził głosowanie 
w sprawie jego przyjęcia.

Rada Powiatu jednogłośnie -12 głosami „za”, przyjęła ww. protokół.

0  godz. 1410 na salę przybyli radni Krystyna Skubisz i Robert Tomczak i od tej chwili 
Rada obradowała w składzie 14-osobowym.

Pkt 4
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej
sesji.

Przewodniczący Rady zapytał, czy Starosta zabierze głos.

Starosta Marcin Jabłoński nawiązując do informacji przekazanej na poprzedniej sesji 
odnośnie przygotowania wniosku dot. projektu w zakresie szkolnictwa zawodowego 
powiedział, iż wniosek został złożony w terminie, a w obecnej chwili trwają przygotowania 
do jak najszybszej realizacji tego projektu. Następnie poinformował, iż przeprowadzono 
stosowne procedury, w wyniku których został wyłoniony wykonawca do opracowania 
programu funkcjonalno - użytkowego boiska przy Zespole Szkół Ekonomiczno - Rolniczych 
w Słubicach, które to uda się usytuować od frontu szkoły, tj. od al. Niepodległości. Ponadto 
powiedział, iż rozpoczęły się prace i konsultacje dot. realizacji projektu „Rozwój e-Usług 
w powiecie słubickim” oraz zachęcił wszystkich, a w szczególności kierowników jednostek, 
do udziału w spotkaniach na ten temat, gdyż kwota przeznaczona na realizację tego 
projektu to ok. 2 min zł. W dalszej kolejności poinformował o awarii instalacji wodociągowej 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Słubicach i zalaniu gorącą wodą 
w czasie minionego weekendu 3 kondygnacji budynku. Powiedział, iż część pomieszczeń 
nie ucierpiała w czasie awarii, stąd nie ma konieczności zamykania szkoły, jednak jej 
funkcjonowanie będzie znacznie utrudnione, a obecnie trwają prace dot. oszacowania strat
1 wypłaty odszkodowania. Dodał, że o całym zajściu zostało poinformowane Kuratorium. 
Następnie poinformował o zmianach w Starostwie, tj. o zatrudnieniu nowego Sekretarza 
Powiatu w osobie p. Wojciecha Woropaja, którego krótko przedstawił. Podziękował 
p. Beacie Chowaniec, która do tej pory pełniła tę funkcję, a obecnie powróciła na wcześniej
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zajmowane stanowisko naczelnika Wydziału Organizacyjnego. Powiadomił o zmianie 
lokalizacji Wydziału Administracji Architektonicznej i Budowlanej oraz Wydziału 
Oświaty, a także o zatrudnieniu nowych pracowników. Kończąc poinformował też
o kontynuowaniu spotkań z przedstawicielami gmin dot. publicznego transportu zbiorowego 
oraz o wystąpieniu do Sądu z tzw. zawezwaniem do próby ugodowej zmierzającym 
do zawarcia z Wojewodą ugody w sprawie spłaty długu powiatu, tj. kwot należnych 
Skarbowi Państwa. Zapewnił, iż nie dzieje się nic, co mogłoby wskazywać, iż zostanie 
np. zajęte konto powiatu.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radny Ryszard Chustecki poinformował, iż z zadowoleniem przyjął informację dot. 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie programu 
funkcjonalno - użytkowego, a kilka dni później o wyborze oferty. Zadeklarował chęć 
współpracy w tym zakresie.

Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i kontynuował 
obrady.

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pkt 5
Informacja Starosty oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Słubickiego
0 oświadczeniach majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane przepisami 
ustawy o samorządzie powiatowym.

Starosta Marcin Jabłoński powiadomił, iż radni otrzymali przedmiotową informację 
w formie pisemnej.

Przewodniczący Rady przedstawił informację o oświadczeniach majątkowych, które radni 
złożyli na jego ręce. Następnie otworzył dyskusję, a wobec braku uwag zamknął ją
1 kontynuował obrady.

Ww. informacje o oświadczeniach majątkowych stanowią załączniki do niniejszego 
protokołu.

Pkt 6
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych 
z usunięciem i przechowaniem pojazdów na rok 2017.

Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił naczelnik Wydziału Komunikacji 
i Dróg Starostwa Przemysław Glinka.

0  godz. 1425 salę opuścił radny Andrzej Bycka i od tej chwili Rada obradowała 
w składzie 13-osobowym.

Przewodniczący Rady poprosił kolejno o przedstawienie opinii Komisji Sfery Społecznej
1 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 uchwały.
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Rada Powiatu jednogłośnie - 13 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXXI/132/16 w sprawie 
ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów 
na rok 2017.

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pkt 7
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
na 2017 rok.

Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił naczelnik Wydziału Spraw 
Społecznych Starostwa 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

Radny Ryszard Chustecki poinformował, iż widoczne jest wsparcie ze strony Zarządu 
Powiatu w zakresie organizacji imprez sportowych, rozbudowy i utrzymania bazy sportowej, 
a także działalności merytorycznej i statutowej poszczególnych stowarzyszeń. Zwrócił 
jednak uwagę, że kwota zaproponowana w uchwale jest bardzo niska i poprosił
0 przychylność w przyszłości w tym zakresie.

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

Rada Powiatu jednogłośnie - 13 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XXXI/133/16 
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pkt 8
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2017 roku.

Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił naczelnik Wydziału Spraw 
Społecznych Starostwa Wojciech Skwarek.

Przewodniczący Rady poprosił kolejno o przedstawienie opinii Komisji Sfery Społecznej
1 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 uchwały.
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Rada Powiatu jednogłośnie - 13 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XXXI/134/16 
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 
słubickiego w 2017 roku.

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pkt 9
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 
rok.

Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił członek Komisji Rewizyjnej 
Wojciech Dereń.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Zarządu o projekcie uchwały.

Wicestarosta Leopold Owsiak poinformował, że Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt 
ww. uchwały.

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 uchwały.

Rada Powiatu jednogłośnie - 13 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XXXI/135/16 
w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pkt 10
Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego 
na 2016 rok

Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem w imieniu Zarządu Powiatu przedstawiła 
Skarbnik Powiatu Anna Górska. Następnie wniosła autopoprawkę polegającą 
na zapewnieniu środków w wysokości 100.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego „W 
zdrowym ciele zdrowy duch. Rozbudowa kompleksu edukacyjnego Zespołu szkół 
Licealnych im. Zbigniewa Herberta o halę sportową”.

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, a wobec braku uwag zamknął ją i zarządził 
głosowanie w sprawie podjęcia ww. uchwały z uwzględnieniem autopoprawki.

Rada Powiatu 12 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę 
Nr XXXI/136/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok.

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Pkt 11
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Słubickiego za rok szkolny 
2015/2016.

Informację przedstawiła podinspektor ds. oświaty Starostwa Alicja Matkowska. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Członek Zarządu Amelia Szołtun odniosła się do projektu wspomnianego wcześniej 
przez Starostę, tj. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim” i 
przedstawiła informacje o uczestnictwie powiatu w ww. projekcie. Stwierdziła, iż ze strony 
poprzedniego Zarządu zabrakło poczucia odpowiedzialności za ten projekt
i ogólnie za całą oświatę, a wręcz istniało bardzo wysokie ryzyko, że projektu nie uda się 
zrealizować. Podkreśliła, iż większość prac w tym zakresie spadła na jednego młodego 
pracownika Starostwa, tj. Alicję Matkowską, której podziękowała za starania i włożony 
w projekt ogrom pracy. Poinformowała również o powołaniu zespołu osób zajmujących się 
projektem oraz przeprowadzeniu konsultacji z otoczeniem społeczno - gospodarczym, 
czego efektem jest diagnoza szkolnictwa zawodowego w powiecie słubickim.

Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i kontynuował 
obrady.

Ww. informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

0  godz. 1500 na salę powrócił radny Andrzej Bycka i od tej chwili Rada obradowała 
w składzie 14-osobowym.

Pkt 12
Przedstawienie bieżącej sytuacji NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach 
Sp. z o.o.

Informację w formie prezentacji multimedialnej przedstawiła Prezes NZOZ Szpital 
im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o. Małgorzata Krasowska - Marczyk.

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję, a wobec braku uwag zamknął ją
1 kontynuował obrady.

Ww. informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pkt 13
Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.

Radny Ryszard Chustecki zaprosił radnych oraz gości na obchody Święta Niepodległości 
w dniach 10-11 listopada br., przedstawił przebieg uroczystości oraz poinformował, że będą 
to wydarzenia związane z aktywnością ruchową, tj. biegami ulicznymi, a Starosta Marcin 
Jabłoński i Burmistrz Tomasz Ciszewicz objęli nad nimi honorowy patronat.

Starosta Marcin Jabłoński poinformował, iż zamierza bronić swojego dobrego imienia
i godności, gdyż w ostatnim czasie ma miejsce wysyp zapytań w trybie dostępu 
do informacji publicznej, a pytania te wykraczają poza ramy przepisów i część z nich 
wykorzystywana jest do stawiania fałszywych tez i zarzutów. Dodał, iż jeden z wniosków 
złożony przez radnego Tomasza Stupienko zawierał pytanie, czy obecny Zarząd otrzymał 
wynagrodzenie za okres lipca i sierpnia, tj. za czas, kiedy nie mógł świadczyć swojej pracy, 
a jeśli tak, to w jakiej wysokości. Oświadczył, iż pomimo całkowitego przekonania
o uprawnieniu do tego wynagrodzenia, żadne pieniądze za okres nieświadczenia pracy 
nie zostały pobrane. Następnie poinformował, iż jedną z pierwszych decyzji podjętych 
przez osoby sprawujące swoją funkcję od 4 lipca br. w sposób nieuprawniony, była decyzja
o wypłacie sobie wynagrodzenia za okres, kiedy osoby te nie świadczyły pracy. 
Poinformował, iż łączna kwota, jaka została wypłacona p. Łuczyńskiemu za lipiec i sierpień
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oraz za okres nieświadczenia pracy, tj. od 22 marca do 30 czerwca br. - wraz z kosztami 
pracodawcy - wyniosła 85.127,18 zł, zaś p. p. Stupienko - 66.611,35 zł. Dodał, że koszty 
wynajęcia ochrony opiewają na kwotę 54.360,76 zł, monitoringu na 26.322 zł, a wydawania 
gazety na 29.793,43 zł. Wspomniał także o wydatku w kwocie blisko 3.567 zł związanym 
z planowanym wyjazdem p. Łuczyńskiego i p. Murdzy na Forum Ekonomiczne do Krynicy, 
do którego w rezultacie nie doszło, ponieważ miało o zaplanowany na początek września,. 
Kończąc poinformował o samowoli budowlanej w budynku po byłym Powiatowym Urzędzie 
Pracy, którą obecnie próbuje się zalegalizować oraz o braku możliwości wykorzystania 
znajdującej się tam sali konferencyjnej.

O godz. 1550 salę opuściła radna Krystyna Skubisz i od tej chwili Rada obradowała 
w składzie 13-osobowym.

Wicestarosta Leopold Owsiak zaapelował do klubu „Radni dla Powiatu”, aby podawane 
odnośnie referendum informacje były rzetelne i prawdziwe. Odnosząc się do poruszanej 
na różnych forach internetowych kwestii zatrudniania członków rodziny oznajmił, iż istotnie 
pracownik Starostwa Daniel Krawczyk jest jego krewnym, jednak został zatrudniony 
w momencie, gdy on nie pracował w Starostwie.

0  godz. 1555 - zwolniwszy się uprzednio u Przewodniczącego Rady - salę opuścili radni 
Józef Apanowicz i Bogdan Hajkowicz i od tej chwili Rada obradowała w składzie 
11-osobowym.

Radny Robert Tomczak poinformował, iż nie jest adwokatem p. Stupienko 
ani p. Łuczyńskiego, ale jeśli sąd uzna, iż muszą oni oddać wyżej wymienione kwoty, to 
zapewne to zrobią. Przypomniał, że za rządów Starosty Bycki na spór z ówczesnym 
Wojewodą Jabłońskim zostało wydane ponad 200 tys. zł. Kończąc powiedział, iż całą tę 
chorą sytuację należy uzdrowić właśnie poprzez odwołanie Rady i wyraził nadzieję, iż tak 
się stanie.

Radny Andrzej Bycka odniósł się do wypowiedzi radnego Tomczaka i poinformował, iż w 
tamtym okresie, tj. przez ok. 4 lata, Powiat zyskał ponad 10 min zł, a obecnie za problemy 
zrobione w szpitalu przez jego kolegę Wojciecha Włodarskiego płaci Powiat. 
Podsumowując powiedział, iż jeśli coś mu się nie podoba, a jest facetem, to należy się 
wycofać.

Przewodniczący Rady podkreślił, iż jeżeli ktoś źle się czuje w tej Radzie, to ma możliwość 
złożenia mandatu

Radny Robert Tomczak zwrócił się z prośbą do Starosty o udzielenie odpowiedzi na jego 
wniosek dot. liczby mieszkańców Powiatu Słubickiego uprawnionych do głosowania
1 poinformował, iż termin na odpowiedź już minął, a on nie otrzymał żadnego pisma
i w związku z tym zostało złamane prawo.

Starosta Marcin Jabłoński poinformował, iż przedmiotowe pismo zostało wysłane w dniu 
14 października br. za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Pkt 14
Zamknięcie sesji

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1605 zamknął 
XXXI sesję Rady Powiatu Słubickiego.

Protokołowała:
i

Przewodniczący 
Rady Powiatu Słubickiego 

Wiesław Kołosza
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