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Protokół Nr XXXVIII/17 
z sesji Rady Powiatu Słubickiego 

odbytej w dniu 29 marca 2017 roku 
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach 

 

Pkt 1  
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

Trzydziestą ósmą 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 15 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.  
 

Wicestarosta Leopold Owsiak w imieniu Zarządu Powiatu złożył wniosek o wprowadzenie  
do porządku obrad punktu 12a w brzmieniu: „12a. Podjęcie uchwały zmieniającej  
uchwałę w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ekonomiczno - Rolniczych w Słubicach  
oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach”.  
 
Przewodniczący Rady zapytał, czy są inne wnioski, a wobec ich braku poddał  
pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Wicestarostę. 
 

Rada Powiatu 14 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, przyjęła ww. wniosek. 
 

Podinspektor ds. obsługi Rady Powiatu Aleksandra Waniorek - Domańska rozdała 
radnym kserokopie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie rozwiązania Zespołu 
Szkół Ekonomiczno - Rolniczych w Słubicach oraz utworzenia Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach wraz z uzasadnieniem. 
 

Kserokopia ww. projektu uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 3 
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu Nr XXXVI/17 z dnia 28 lutego br. 
 

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

Rada Powiatu, 13 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 Marcin Jabłoński poinformował, iż radni otrzymali sprawozdanie w formie 
pisemnej i nie będzie zabierał głosu w tej kwestii, jednak zaproponował wysłuchanie 
informacji o budżecie ustalonym uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze  
i porównaniu go z budżetem przyjętym uchwałą Rady Powiatu w lutym br. Następnie 
zaapelował o odpowiedzialne wypowiedzi w mediach publicznych i niepodawanie informacji, 
które są nieprawdziwe bądź niepotwierdzone, a które później należy wycofywać. 
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Skarbnik Powiatu Anna Górska przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej i omówiła 
budżet Powiatu Słubickiego na rok 2017, ustalony przez Regionalną Izbę Obrachunkową. 
 

Ww. prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
 

Radny Tomasz Stupienko podziękował za przedstawienie prezentacji. Zapytał, dlaczego 
Regionalna Izba Obrachunkowa wezwała Powiat do opracowania programu naprawczego 
i ustaliła budżet na 2017 rok, skoro podobno wszystko jest w porządku. Dodał, iż sprawa 
niewłaściwie odprowadzanych opłat eksploatacyjnych za lata 2012-2013 znajduje się już  
na etapie sądowym, odsetki zaś rosną. Na koniec przytoczył artykuł z niemieckiej gazety „Der 
Oderland Spiegel” dot. sytuacji finansowej i ogromnego długu Powiatu Słubickiego. 
 

Starosta stwierdził, iż radny Stupienko wciąż nie rozumie wielu rzeczy. Zaznaczył,  
że podejmowanie dobrych decyzji oznacza nie tylko to, aby były one obiektywnie dobre,  
lecz też podjęte we właściwym czasie. Stwierdził, że alternatywą do odwoływania się  
od decyzji jest zawieszenie działalności Powiatu, ponieważ zapłata wszystkiego, czego 
domaga się Skarb Państwa, jest poza zasięgiem i możliwościami Powiatu. Ponadto 
przypomniał, iż radni tej kadencji nie zaciągali żadnego kredytu, a metoda, jaką obrał Zarząd, 
polega na umiejętnym zarządzaniu kryzysem i przywołaniu wszystkich argumentów 
potrzebnych do skutecznego upomnienia się o interesy Powiatu. Zarzucił poprzedniemu 
Zarządowi, iż nie podliczył kwot, jakich Powiat może oczekiwać od Skarbu Państwa, a są to 
kwoty rzędu kilkunastu milionów złotych. Zapewnił, iż obecnie jedyną możliwą drogą  
do odzyskania tych pieniędzy, jest droga sądowa. Poinformował, iż tegoroczny budżet został 
zakwestionowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową, gdyż Wojewoda wydał negatywną 
decyzję w sprawie umorzenia bądź rozłożenia na raty długu Powiatu, lecz decyzja ta nie jest 
jeszcze ostateczna. Podkreślił, iż z dużym prawdopodobieństwem można odwołać się  
od uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie ustalenia budżetu, gdyż jest ona 
logicznie sprzeczna, lecz osobiście nie widzi sensu wywoływania kolejnego sporu. Dodał,  
iż alternatywą do obecnych działań Zarządu Powiatu jest poddanie się, co skutkowałoby 
wprowadzeniem zarządu komisarycznego i spłatą długów tym, co się da. Podkreślił, iż byłoby 
to całkowicie nieodpowiedzialne zachowanie. Przypomniał, iż Powiat dostał potwierdzenie 
przyznania dotacji na funkcjonowanie Terminala w Świecku, a obecnie przygotowywane są 
argumenty zmierzające do ponowienia wniosku o zakup Terminala.  
 

Radny Stupienko podziękował za wyjaśnienie. Dodał, iż kwota długu Powiatu pokazywana 
w przestrzeni publicznej nie dotyczy wcześniej zaciąganych kredytów, lecz obecnych 
zobowiązań Powiatu z tytułu  niewłaściwego odprowadzania opłat eksploatacyjnych oraz 
kwoty, którą Urząd Kontroli Skarbowej wyliczył za okres 2013-2016. Nadmienił, iż opozycja 
informuje mieszkańców o sytuacji i zagrożeniach dla Powiatu. Odnośnie dotacji 
poinformował, iż została ona przyznana konkretnie Skarbowi Państwa - czyli Staroście na 
funkcjonowanie Terminala w tym roku. Wyraził obawę co do kompensacji zobowiązań i 
poinformował, iż prawdopodobnie będzie możliwa jedynie zapłata kwoty za Terminal wraz z 
odsetkami dokonana przez ówczesnego Starostę Byckę, gdyż zwrot opłat eksploatacyjnych 
nie jest możliwy zgodnie ze stanowiskiem ówczesnego Wojewody, którym był wtedy p. 
Jabłoński. 
 

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

Pkt 5 
Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacja o stanie 
porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu za 2016 rok. 
 

Ww. sprawozdanie w formie prezentacji multimedialnej przedstawił Komendant Powiatowy 
Policji w Słubicach młodszy inspektor Rafał Wawrzyniak. 
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Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
 

Radny Ryszard Chustecki podziękował za wsparcie przez Komendę Powiatową Policji 
wydarzeń i imprez sportowo - rekreacyjnych. 
 

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

O godz. 1505 salę opuściła radna Krystyna Skubisz i od tej chwili Rada obradowała  
w składzie 14-osobowym. 
 

Pkt 6 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi  
w Słubicach Sp. z o.o. w zakresie wykonywania czynności właścicielskich. 
 
Ww. sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Pisarek. 
Poinformował, że ani w spółce, ani w Starostwie, nie można było odnaleźć dokumentacji  
ze Zgromadzenia Wspólników z 22 lipca 2016 r., gdzie odwołano członków Rady  
Nadzorczej i powołano inne osoby do jej składu. Dodał, że stwierdzono też brak 
kompleksowej dokumentacji architektoniczno - technologicznej dot. przystosowania szpitala 
do obowiązujących przepisów prawa. Stwierdził, że na dzień dzisiejszy nie istnieją przesłanki 
ku temu, aby czas na dostosowanie szpitala został przesunięty, a wręcz podkreślany jest 
termin przypadający na koniec 2017 roku, a brak przystosowania szpitala będzie skutkował 
trudnością w pozyskiwaniu kontraktów. Przypomniał, iż informacje wcześniej otrzymywane  
od Starosty Łuczyńskiego i Prezesa Włodarskiego wskazywały na opracowywanie takich 
koncepcji, a obecnie nikt takowej nie posiada. Dodatkowo zwrócił uwagę na załączniki  
do protokołu z kontroli, a dokładniej na postępowanie dot. udzielenia zamówienia 
publicznego na wykonanie rozbudowy szpitalnego oddziału ratunkowego. Podkreślił, iż ktoś 
zgłosił akces do pracy, a następnie nie zrealizował umowy. Zwrócił uwagę na szczegóły 
umowy, a dokładniej na wynikające z niej terminy, które ustalono w sposób uniemożliwiający 
prawidłowe wykonanie dokumentacji i oszacowania kosztów robót. Zwrócił też uwagę  
na wysokość kar umownych, a odnośnie konsekwencji niezrealizowania umowy przytoczył 
zapis dot. kar umownych. Kończąc podziękował Prezesowi spółki Małgorzacie Krasowskiej – 
Marczyk za obszerną informację finansową za rok 2016, zwrócił uwagę na wykazaną stratę 
rzędu 255 tys. zł z lutego br. i poprosił p. Prezes o przedstawienie informacji finansowych po 
zakończonych negocjacjach z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie rozliczonych 
nadwykonań.  
 

O godz. 1511 na salę powróciła radna Krystyna Skubisz i od tej chwili Rada ponownie 
obradowała w składzie 15-osobowym. 
 

Prezes NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o. Małgorzata Krasowska - 
Marczyk poinformowała, iż obejmując swoją funkcję we wrześniu ubiegłego roku  
nie spodziewała się tylu wyzwań. Dodała, iż z przedstawianych w roku ubiegłym informacji 
finansowych wynikała strata nawet do miliona złotych, a obecnie przeprowadzone negocjacje 
z NFZ i wdrożenie nowych procedur w jednostce zaskutkowały wynikiem finansowym  
na poziomie dodatnim, tj. 171 tys. zł. Poinformowała, iż dużo udało się już zrobić, tj. m.in. 
projekt SOR-u oraz budowy lądowiska dla helikopterów ratunkowych, jednakże pozostało 
jeszcze sporo wyzwań. Poinformowała o uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewody dot. projektu 
e-Zdrowie oraz o konieczności przygotowania nowego projektu rozbudowy szpitalnego 
oddziału ratunkowego, którego dokumenty podstawowe z roku 1963 roku zaginęły wraz  
z całą dokumentacją projektu omawianego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
Nadmieniła ponadto, że 27 czerwca br. będzie podana informacja, które szpitale znajdą się  
w sieci szpitali. Stwierdziła, że słubicki szpital nie jest zagrożony wyłączeniem z tej sieci, 
jednak nie wszystkie komórki wejdą do tej sieci, a konkretnie poradnie specjalistyczne.  
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Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Pisarek podkreślił sukces Prezes 
Krasowskiej - Marczyk, tj. złożenie wniosku w ramach projektu e-Zdrowie w listopadzie  
2016 r. oraz wniosku o przebudowę SOR-u wraz z budową lądowiska. Zaznaczył,  
że nastąpiło to w krótkim czasie od objęcia przez nią stanowiska, tj. od 20 września 2016 r. 
 

Radny Stupienko pogratulował Prezes Krasowskiej - Marczyk zaangażowania. Powiedział, 
iż nie ma wiedzy,  gdzie znajduje się poszukiwana dokumentacja i zasugerował odnalezienie 
wpisu z nią związanego w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 

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

Pkt 7 
Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach za 2016 rok. 
 

Ww. sprawozdanie w imieniu Zarządu Powiatu przedstawiła kierownik Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Żabicach Monika Karasińska. 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, a wobec braku uwag zamknął ją i o godz.  
1530 zarządził 10-minutową przerwę. Po przerwie wznowił obrady, poinformował, że na salę 
nie powrócił radny Andrzej Bycka i Rada obraduje w składzie 14-osobowym. 
 

Pkt 8 
Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej  
w Żabicach za 2016 rok. 
 

Projekt ww. uchwały przedstawiła dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Słubicach Anna Gołębiowska. 
 

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 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXXVIII/170/17 w sprawie oceny 
działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach za 2016 rok. 
  
Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 9 
Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych  
i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo 
Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres  
od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. 
 

Projekt ww. uchwały w imieniu Zarządu Powiatu przedstawiła naczelnik Wydziału Oświaty 
Starostwa Grażyna Bajon. 
 

Przewodniczący Rady poprosił kolejno o przedstawienie opinii Komisji Sfery Społecznej  
i Komisji Budżetowo - Gospodarczej o projekcie uchwały.  
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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 13 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę  
Nr XXXVIII/171/17 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych  
do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe oraz ustalenia 
sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia  
2019 r. 
  
Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 10 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 
rok. 
 

Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem w imieniu Zarządu Powiatu przedstawiła  
Skarbnik Powiatu Anna Górska. Następnie wprowadziła autopoprawki wynikające z: 
- otrzymania dotacji celowej przyznanej przez Ministra Rozwoju i Finansów na pokrycie 

wydatków związanych z gospodarowaniem nieruchomością Skarbu Państwa po byłym 

Terminalu Odpraw Celnych w Świecku  w kwocie 2.678,303,00 zł  oraz zmiany dotacji 

celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej wykonywane przez powiaty,  

- potrzeby zwiększenia planu wydatków budżetowych w planie finansowym rozdział 70005 

"Gospodarka gruntami i nieruchomościami", o kwotę 21.300,00 zł , 

- zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 85395  o kwotę 104.533,00 zł. na 

zabezpieczenie środków na kontynuację projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie pn.:" Aktywna Integracja", 

- w rozdziale 75045 kwalifikacja wojskowa dokonano zmniejszenia planu dochodów  

i wydatków oraz po dokonaniu szczegółowej analizy planu wydatków Powiatu Słubickiego na 

rok 2017  dokonano zmian w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków niezbędnych 

do realizacji bieżących zadań potrzebnych do funkcjonowania  Starostwa oraz 

poszczególnych jednostek Powiatu Słubickiego. 

 
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 12 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę  
Nr XXXVIII/172/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok. 
  
Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Pkt 11 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Słubickiego na lata 2017-2026. 
 

Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem w imieniu Zarządu Powiatu przedstawiła Skarbnik 
Powiatu Anna Górska. Następnie omówiła autopoprawkę dot. programu „Aktywna Integracja” 
realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach oraz dot. aktualnych 
dochodów i wydatków w związku z otrzymaną dotacją na Terminal w Świecku. 
 

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 12 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę  
Nr XXXVIII/173/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego 
na lata 2017-2026.  
 

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 12 
Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze. 
 

Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem w imieniu Zarządu Powiatu przedstawił 
Wicestarosta Leopold Owsiak. Nadmienił, iż skarga dotyczy jedynie rozstrzygnięcia 
nadzorczego odnośnie uchwały Rady Powiatu z dnia 17 lutego br. w sprawie wyrażenia 
zgody na obsługę spłaty i restrukturyzacji zobowiązań Powiatu Słubickiego 
 

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 Stupienko poinformował w imieniu Klubu Radnych „Radni dla Powiatu”, iż jego 
członkowie będą głosowali przeciwko tej uchwale, gdyż nie widzą sensu sporu z każdą 
instytucją nadzoru. 
  
Wicestarosta dodał, iż w trakcie spotkań w Regionalnej Izbie Obrachunkowej pojawiły się 
wątpliwości ze strony samych pracowników Izby, czy uchylenie przez Izbę tej konkretnej 
uchwały jest zasadne, w związku z tym Zarząd podjął decyzję dot. wniesienia skargi  
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jedynie w tej kwestii. 
 

Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził 
głosowanie w sprawie podjęcia ww. uchwały. 
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Rada Powiatu 12 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw”, podjęła uchwałę Nr XXXVIII/174/17 
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Zielonej Górze.  
 

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 12a 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół 
Ekonomiczno - Rolniczych w Słubicach oraz utworzenia Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach. 
 

O godz. 1613 salę opuścił radny Bogdan Hajkowicz i od tej chwili Rada obradowała  
w składzie 13-osobowym. 
 

Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem w imieniu Zarządu Powiatu przedstawił 
Sekretarz Powiatu Wojciech Woropaj. Zapewnił, iż jest to uchwała natury jedynie formalnej 
i chodzi o dodanie zapisu „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. 
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, a wobec braku uwag zamknął ją i zarządził 
głosowanie w sprawie podjęcia ww. uchwały. 
 

Rada Powiatu 12 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, podjęła uchwałę  
Nr XXXVIII/175/17 zmieniającą uchwałę w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ekonomiczno 
- Rolniczych w Słubicach oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Słubicach. 
 

Ww. projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz ww. uchwała stanowią załączniki  
do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 13 
Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych. 
 

O godz. 1617 na salę powrócił radny Bogdan Hajkowicz i od tej chwili Rada ponownie 
obradowała w składzie 14-osobowym. 
 

Radny Stupienko w pierwszej kolejności przypomniał o piśmie skierowanym przez trójkę 
radnych do pozostałych radnych informującym o tym, iż minął już rok od powołania nowego 
Zarządu i wnoszącym o zainicjowanie spotkania w gronie radnych. Następnie powołując się 
na budżet ustalony przez Regionalną Izbę Obrachunkową poinformował, iż rozumie to w ten 
sposób, iż nie ma możliwości podwyższenia wynagrodzenia dla członków Zarządu i radnych, 
a także, iż wydatki na delegacje i promocję są zablokowane. Zapytał w związku z tym,  
czy prawdą jest, iż Starosta w dniach 27-28 marca br. przebywał na Kongresie 
Samorządowym w Krakowie, a jeśli tak, to z jakich wydatków zostało to pokryte. 
 

Skarbnik Powiatu Anna Górska poinformowała, iż zgodnie z planem postępowania 
naprawczego, którego przepisy stosuje się obecnie analogicznie, wysokość wydatków  
na diety radnych oraz na wynagrodzenia członków Zarządu nie może przekroczyć wysokości 
wydatków z tego tytułu z roku poprzedniego. Dodatkowo poinformowała, iż Starostwo  
nie może ponosić wydatków na promocję, jednakże z uwagi na fakt, iż takowe zostały już 
poniesione wcześniej, muszą one znaleźć się w budżecie. W kwestii wydatków na delegacje 
poinformowała, iż zostałe one zaplanowane w budżecie w wysokości 25 tys. zł, zaś 
Regionalna Izba Obrachunkowa ustalając budżet na rok 2017 obniżyła je o 5 tys. zł.  
 

Przewodniczący Rady odnośnie pisma wspomnianego przez radnego Stupienko 
poinformował, iż konsultacje w tej sprawie zostaną podjęte, a radni otrzymają odpowiedź  
w formie pisemnej. Następnie przypomniał wszystkim radnym o obowiązku złożenia na jego 
ręce w terminie do 30 kwietnia oświadczeń majątkowych za 2016 rok. Dodał, iż druki  
zostały wysłane pocztą elektroniczną, ale można je również pobrać w wersji papierowej  
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w Biurze Rady. Kończąc podkreślił ważność złożenia ww. oświadczeń, poinformował  
o konsekwencjach wynikających z braku ich złożenia oraz złożył wszystkim 
najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. 
 

Pkt 14 
Zamknięcie sesji. 
 

Przewodniczący Rady w związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 1625 zamknął  
XXXVIII sesję Rady Powiatu Słubickiego. 
 
 
 
 
Protokołowała: 
 
Aleksandra Waniorek-Domańska       
Podinspektor ds. obsługi Rady Powiatu 


