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Protokół Nr XXXIX/17 
z sesji Rady Powiatu Słubickiego 

odbytej w dniu 25 kwietnia 2017 roku 
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach 

 

Pkt 1  
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

Trzydziestą dziewiątą w V kadencji sesję Rady Powiatu Słubickiego otworzył o godz. 14
00 

Przewodniczący Rady Wiesław Kołosza. Powitał radnych, kierowników jednostek, 
pracowników Starostwa oraz pozostałych gości. Poinformował, że na stan 17 radnych w sesji 
uczestniczy 11 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.  
 

O godz. 14
05

 na salę przybył radny Wojciech Dereń i od tej chwili Rada obradowała w składzie 
12-osobowym. 
 

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

Pkt 3 
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu Nr XXXVII/17 z dnia 29 marca br. 
 

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

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

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

Przewodniczący Rady zapytał, czy Starosta zabierze głos. 
 

Starosta poinformował, iż radni otrzymali sprawozdanie na piśmie i nie będzie zabierał głosu  
w tej kwestii, przekaże jednak kilka dodatkowych informacji. Przypomniał, że zobowiązał się  
do poruszenia tematu Centrum Usług Wspólnych przed 1 maja br., tj. rozpoczęciem działalności 
tej jednostki. Powiadomił, że na sali obecny jest dyrektor CUW p. Sławomir Kulczyński, który 
został wybrany w drodze naboru i obecnie na podstawie umowy zlecenia zajmuje się całym 
procesem związanym z rozpoczęciem funkcjonowania jednostki. Nadmienił, iż spotkał się on już 
z kierownikami właściwych jednostek, poinformował ich o sprawach, które były podłożem 
merytorycznym do utworzenia CUW i uzgodnił z nimi wszystkie kwestie związane z pierwszymi 
krokami organizacyjnymi dot. uruchomienia działalności 1 maja br. Dodał, iż po przeprowadzonej 
analizie na dzień dzisiejszy usługami CUW nie zostanie objęty Powiatowy Urząd Pracy. Zapewnił, 
iż konieczna i szczegółowa informacja odnośnie zmiany finansowej w budżecie powiatu  
dot. CUW pojawi się w porządku sesji zaplanowanej w maju. Kończąc zwrócił uwagę  
na opublikowany na stronie internetowej powiatu wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
dot. rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Lubuskiego uchylającego uchwałę podjętą  
w maju 2016 r. przez Zarząd Powiatu w sprawie rozdysponowania środków dla organizacji 
pozarządowych. Podkreślił, iż był to bardzo ważny okres, tzn. po rozstrzygnięciu nadzorczym dot. 
prawidłowości uchwał podjętych w marcu, a przed rozstrzygnięciami sądów z września i grudnia 
ubiegłego roku. Dodał, iż wyrok nie jest ostateczny, gdyż może nastąpić kasacja, jednakże jest to 
ważne rozstrzygnięcie i stanowi kolejny wkład Powiatu Słubickiego w dorobek orzecznictwa 
polskiego sądownictwa administracyjnego. 
  

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, a wobec braku uwag zamknął ją i kontynuował 
obrady. 
 

O godz. 14
15

 salę opuścił radny Tomasz Pisarek i od tej chwili Rada obradowała w składzie  
11-osobowym. 
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Pkt 5 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rekomendacji dla oceny zasobów pomocy 
społecznej dla Powiatu Słubickiego za 2016 rok. 
 

Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem w imieniu Zarządu Powiatu 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 jednogłośnie - 11 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXXIX/176/17 w sprawie 
przyjęcia rekomendacji dla oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Słubickiego  
za 2016 rok. 
  

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 6 
Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody 
budżetu Powiatu Słubickiego innym instrumentem płatniczym. 
 

Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem w imieniu Zarządu Powiatu przedstawił Sekretarz 
Powiatu Wojciech Woropaj.  
 

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 jednogłośnie - 11 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXXIX/177/17 w sprawie 
dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Słubickiego innym 
instrumentem płatniczym. 
  

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 7 
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 potrzeby: 

 przeniesienia planowanych wydatków w dziale 71015 - Nadzór budowlany - w celu 
zabezpieczenia płatności wynikających z umowy najmu, 

 przeniesienia wydatków z działu 80130 w celu zabezpieczenia wydatków w dziale 85421 
Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii o kwotę 100.000 zł, 

 zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 115.044 zł w dziale 85195 - 
Pozostała działalność - w związku z realizacją projektu pn. „Profilaktyka chorób układu 
krążenia i promocja zdrowego stylu życia w Powiecie Słubickim” w celu wykorzystania 
oszczędności powstałych wyniku przetargów, 

 ujęcia w planie wydatków własnych Powiatu Słubickiego w dziale 85311 - Rehabilitacja 
zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - planowanych wydatków w kwocie 27 zł, 
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 zwiększenia planowanych dochodów i wydatków w dziale 85403 - Specjalne Ośrodki Szkolno - 
Wychowawcze o kwotę darowizny w wysokości 300 zł od Nadleśnictwa w Ośnie Lubuskim  
dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego z przeznaczeniem na organizację 
konkursu szkolnego „Karmnik dla ptaków”. 

 

Przewodniczący Rady poprosił kolejno o przedstawienie opinii Komisji Sfery Społecznej  
i Komisji Budżetowo - Gospodarczej o projekcie uchwały.  
 

O godz. 14
25

 na salę powrócił radny Tomasz Pisarek i od tej chwili Rada ponownie obradowała  
w składzie 12-osobowym. 
 

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 jednogłośnie - 12 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXXIX/178/17 w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok. 
  

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 8 
Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku 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. 
 

Ww. sprawozdanie w imieniu Zarządu Powiatu przedstawił naczelnik Wydziału Spraw 
Społecznych Starostwa Wojciech Skwarek. 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, a wobec braku uwag zamknął ją i kontynuował 
obrady. 
 

Pkt 9 
Sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Słubicach za 2016 rok. 
 

Ww. sprawozdanie w imieniu Zarządu Powiatu przedstawił dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych w Słubicach Jan Stachowiak. 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
 

Wiceprzewodnicząca Rady Maria Palichleb wyraziła uznanie dla pracy dyrektora Stachowiaka  
i  jednostki, którą kieruje. Dodała, iż zadania i kompetencje tej jednostki są bardzo szerokie  
i podziękowała za rzetelnie przygotowane sprawozdanie. 
 

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

Pkt 10 
Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych. 
 

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w tym punkcie, a wobec braku uwag 
przypomniał radnym o obowiązku złożenia na jego ręce w terminie do 30 kwietnia oświadczeń 
majątkowych za 2016 rok. Dodał, iż na obecną chwilę zostały złożone tylko cztery oświadczenia. 
 

Pkt 11 
Zamknięcie sesji. 
 

Przewodniczący Rady w związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 14
35 

zamknął  XXXIX 
sesję Rady Powiatu Słubickiego. 
 
 
Protokołowała: 
 

Aleksandra Waniorek-Domańska       
Podinspektor ds. obsługi Rady Powiatu 


