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Protokół Nr XL/17 
z sesji Rady Powiatu Słubickiego 
odbytej w dniu 30 maja 2017 roku 

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach 
 

Pkt 1  
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

Czterdziestą 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 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.  
Następnie powiadomił, że w związku z przekazaniem mu w dniu dzisiejszym przez Komisję 
Rewizyjną projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi byłego Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w Słubicach na Starostę Słubickiego, na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2 
Statutu Powiatu Słubickiego wnosi o poszerzenie porządku sesji, tj. wprowadzenie  
po punkcie 16 dodatkowego punktu 16a w brzmieniu: „16a. Podjęcie uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi.” 
 

Wicestarosta Leopold Owsiak na podstawie § 18 ust. 1 pkt 5 Statutu Powiatu Słubickiego  
w imieniu Zarządu Powiatu wniósł o poszerzenie porządku sesji, tj. wprowadzenie po punkcie 
16a dodatkowego punktu 16b w brzmieniu: „16b. Podjęcie uchwały w sprawie apelu  
do Wicepremiera Mateusza Morawieckiego - Ministra Rozwoju i Finansów o objęcie 
osobistym nadzorem decyzji dotyczących Powiatu Słubickiego związanych z koniecznością 
wywiązania się ze zobowiązań wobec Skarbu Państwa.” 
 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są inne wnioski, a wobec ich braku zarządził głosowanie 
w sprawie zmiany porządku obrad. 
 

Rada Powiatu – w dwóch odrębnych głosowaniach –  każdorazowo 11 głosami „za”, przyjęła 
ww. wnioski. 
 

Podinspektor ds. obsługi Rady Powiatu Aleksandra Waniorek - Domańska rozdała 
radnym kserokopie ww. projektów uchwał wraz z uzasadnieniami. 
 

Kserokopie ww. projektów uchwał stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 3 
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu Nr XXXIX/17 z dnia 25 kwietnia br. 
 

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

Rada Powiatu 10 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym 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 poinformował, iż radni otrzymali sprawozdanie na piśmie i nie będzie zabierał głosu 
w tym punkcie.  
  

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

(DRUK NR 1/XLI)
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Pkt 5 
Rozpatrzenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie 
środowiska na obszarze powiatu słubickiego. 
 

Ww. informację w formie prezentacji multimedialnej przedstawił kierownik Delegatury 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. Marek 
Demidowicz. 
 

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

Pkt 6 
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach o stanie 
sanitarnym powiatu za 2016 rok. 
 

Ww. informację przedstawił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Jadwiga Caban - 
Korbas. 
 

O godz. 1323 salę opuściła radna Krystyna Skubisz i od tej chwili Rada obradowała  
w składzie 10-osobowym. 
 

O godz. 1327 ww. radna powróciła na salę i od tej chwili Rada obradowała ponownie  
w składzie 11-osobowym. 
 

O godz. 1328 salę opuścił radny Wojciech Dereń i od tej chwili Rada obradowała w składzie 
10-osobowym. 
 

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

O godz. 1335 salę opuściła radna Krystyna Skubisz i od tej chwili Rada obradowała  
w składzie 9-osobowym. 
 

Pkt 7 
Sprawozdanie z działalności Zarządu NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach  
Sp. z o.o. za 2016 rok. 
 

Ww. sprawozdanie w formie prezentacji multimedialnej przedstawiła Prezes Zarządu NZOZ 
Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o. Małgorzata Krasowska - Marczyk. 
Zwróciła uwagę, iż ratownictwo medyczne ma umowę przedłużoną tylko do końca roku  
z uwagi na wprowadzenie centralnej dyspozytorni systemu ratownictwa medycznego. 
Powiadomiła o zajęciu należności z tytułu czynszu dzierżawnego, który jest przekazywany  
do urzędu skarbowego. Następnie zapewniła, iż od 1 października szpital dołączy do tzw. 
sieci szpitali oraz poinformowała o podjętych działaniach w sprawie realizacji projektu dot. 
budowy lądowiska dla helikopterów, doposażenia SOR-u oraz wdrożenia aplikacji e-Zdrowie. 
 

O godz. 1340 na salę powrócili radni Wojciech Dereń i Krystyna Skubisz i od tej chwili 
Rada obradowała ponownie w składzie 11-osobowym. 
 

O godz. 1345 salę opuściła radna Amelia Szołtun i od tej chwili Rada obradowała w składzie 
10-osobowym. 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
 

Starosta Marcin Jabłoński zwrócił uwagę, iż działalność szpitala jest punktem ciężkości 
każdego dnia pracy Zarządu Powiatu. Dodał, iż ostatnie prognozy działalności spółki były 
złowieszcze, jednak udało się zakończyć rok z wynikiem dodatnim. Podziękował p. Prezes  
za jej ciężką pracę i wyraził nadzieję, że uda się rozwiązać problem dot. czynszu 
dzierżawnego. 
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O godz. 1350 na salę powróciła radna Amelia Szołtun i od tej chwili Rada obradowała 
ponownie w składzie 11-osobowym. 
 

Przewodniczący Rady przyłączył się do podziękowań dla p. Prezes, a wobec braku 
dalszych uwag zamknął dyskusję i kontynuował obrady. 
 

Pkt 8 
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy i sytuacji na lokalnym rynku 
pracy za 2016 rok. 
 

O godz. 1352 salę opuścił radny Józef Apanowicz i od tej chwili Rada obradowała  
w składzie 10-osobowym. 
 

Ww. sprawozdanie przedstawił zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w 
Słubicach Robert Martyn. 
 

O godz. 1356 na salę powrócił radny Józef Apanowicz i od tej chwili Rada obradowała 
ponownie w składzie 11-osobowym. 
 

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

Pkt 9 
Rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  
o stanie bezpieczeństwa powiatu słubickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej  
w 2016 roku. 
 

O godz. 1358 salę opuścił radny Wojciech Dereń i od tej chwili Rada obradowała w składzie 
10-osobowym. 
 

Ww. informację w formie prezentacji multimedialnej przedstawił zastępca Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Michał Borowy. 
 

O godz. 1415 na salę powrócił radny Wojciech Dereń i od tej chwili Rada obradowała 
ponownie w składzie 11-osobowym. 
 

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

Pkt 10 
Podjęcie uchwały w sprawie oceny bezpieczeństwa przeciwpożarowego Powiatu 
Słubickiego za 2016 rok. 
 

Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem w imieniu Zarządu Powiatu przedstawił gł. spec. 
ds. obronnych i obrony cywilnej Starostwa Mikołaj Jagła. 
 

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 10 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, podjęła uchwałę  
Nr XL/179/17 w sprawie oceny bezpieczeństwa przeciwpożarowego Powiatu Słubickiego  
za 2016 rok. 
  

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Pkt 11 
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Międzyrzeckiemu realizacji 
zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na udostępnianiu 
dla mieszkańców Powiatu Słubickiego miejsc całodobowych i świadczeniu usług  
w Powiatowym Ośrodku Wsparcia „Razem raźniej” w Skwierzynie. 
 

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 10 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, podjęła uchwałę  
Nr XL/180/17 w sprawie powierzenia Powiatowi Międzyrzeckiemu realizacji zadania publicznego 
w zakresie pomocy społecznej, polegającego na udostępnianiu dla mieszkańców Powiatu 
Słubickiego miejsc całodobowych i świadczeniu usług w Powiatowym Ośrodku Wsparcia „Razem 
raźniej” w Skwierzynie. 
  

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 12 
Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie 
Lubuskim do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim. 
 

Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem w imieniu Zarządu Powiatu przedstawiła 
naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Grażyna Bajon, po czym poinformowała  
o autopoprawce polegającej na zmianie podstawy prawnej uchwały, tj. zastąpieniu zapisu  
o treści: „Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 62 ust. 5,  
art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz. U.  
z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.)” zapisem: „Na podstawie art. 91 ust. 7, w związku  
z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 59) oraz art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60)”.            
 

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 10 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę  
Nr XL/181/17 w sprawie włączenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim 
do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim. 
  
Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Pkt 13 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 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 wraz z uzasadnieniem w imieniu Zarządu Powiatu przedstawiła 
naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Grażyna Bajon. 
  
O godz. 1430 salę opuścił radny Ryszard Chustecki i od tej chwili Rada obradowała  
w składzie 10-osobowym. 
 

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. 
 

O godz. 1433 na salę powrócił radny Ryszard Chustecki i od tej chwili Rada obradowała 
ponownie w składzie 11-osobowym. 
 

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

Rada Powiatu 10 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę Nr 
XL/182/17 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 14 
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.  
 

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 10 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciwnym” podjęła uchwałę Nr XL/183/17  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok. 
  

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 15 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2017-2026. 
 

Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem w imieniu Zarządu Powiatu przedstawiła  
Skarbnik Powiatu Anna Górska.  
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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 10 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciwnym” podjęła uchwałę Nr XL/184/17 
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Słubickiego na lata 2017-2026. 
  

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 16 
Podjęcie uchwały w sprawie poparcia Apelu przedstawicieli środowisk 
samorządowych zgromadzonych w dniu 16 marca 2017 roku w Warszawie, 
dotyczącego obrony samorządności terytorialnej w Polsce oraz przyjęcia Karty 
samorządności. 
 

Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady 
Powiatu Maria Palichleb. 
 

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

Wicestarosta Leopold Owsiak poinformował, że Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 
projekt ww. 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 8 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciwnym” i 2 głosach „wstrzymujących się” 
podjęła uchwałę Nr XL/185/17 w sprawie poparcia Apelu przedstawicieli środowisk 
samorządowych zgromadzonych w dniu 16 marca 2017 roku w Warszawie, dotyczącego 
obrony samorządności terytorialnej w Polsce oraz przyjęcia Karty samorządności 
  

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

O godz. 1445 salę opuściła radna Danuta Sawicka i od tej chwili Rada obradowała  
w składzie 10-osobowym. 
 

Pkt 16a 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 
 

Treść skargi byłego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na działanie Starosty  
oraz projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Wiceprzewodniczący Komisji 
Rewizyjnej Wojciech Dereń. 
 

O godz. 1450 na salę powróciła radna Danuta Sawicka i od tej chwili Rada obradowała 
ponownie w składzie 11-osobowym. 
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Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, a wobec braku uwag zamknął ją i zarządził 
głosowanie w sprawie podjęcia ww. uchwały. 
 

Rada Powiatu 10 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciwnym” podjęła uchwałę Nr XL/186/17  
w sprawie rozpatrzenia skargi. 
  

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

O godz. 1455 salę opuściła radna Mirosława Jankowska i od tej chwili Rada obradowała  
w składzie 10-osobowym. 
 

Pkt 16b 
Podjęcie uchwały w sprawie apelu do Wicepremiera Mateusza Morawieckiego – 
Ministra Rozwoju i Finansów o objęcie osobistym nadzorem decyzji dotyczących 
Powiatu Słubickiego związanych z koniecznością wywiązania się ze zobowiązań 
wobec Skarbu Państwa 
 

Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady 
Powiatu Maria Palichleb. 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
 

O godz. 1505 salę opuściła radna Krystyna Skubisz i od tej chwili Rada obradowała  
w składzie 9-osobowym. 
 

Starosta poinformował, iż jego zdaniem zasadne jest podjęcie ww. uchwały i odwołanie się 
od decyzji Ministra Rozwoju i Finansów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Warszawie. Dodał, iż postępowanie w tej sprawie trwało ok. pół roku i powiat wielokrotnie 
zwracał się z zapytaniem o potrzebę dostarczenia ewentualnych dodatkowych materiałów,  
na co uzyskiwał odpowiedź, iż przedłożone dotąd dokumenty są wystarczające. Powiedział, 
że spodziewano się pozytywnej decyzji, jednakże zmiana ustawy o finansach publicznych 
oraz ostatnia informacja przekazana 5 czerwca, dot. przedłużenia postępowania, poddały 
tę kwestię w wątpliwość. Podkreślił, iż w przestrzeni publicznej krążyły informacje o wydaniu 
negatywnej decyzji, co jego zdaniem świadczy o nierównym traktowaniu stron postępowania, 
ponieważ przyjęte jest, że wszelkie dokumenty w sprawie są doręczane stronom w tych 
samych terminach. Zaznaczył, iż Premier Morawiecki zapewne nie wie, jak przebiegało 
postępowanie w jego resorcie. Dodał, że on sam wierzy w istnienie praworządności  
i zapewnił, iż nie jest kwestionowana należna do zwrotu kwota, jednak wszystko byłoby 
prostsze, szybsze i tańsze, gdyby spotkanie z przedstawicielami Skarbu Państwa było 
możliwe. Kończąc poinformował, że decyzja Ministra zostanie opublikowana w portalu  
dla radnych.   
 

O godz. 1510 na salę powróciły radne Mirosława Jankowska i Krystyna Skubisz i od tej 
chwili Rada obradowała ponownie w składzie 11-osobowym. 
 

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

Rada Powiatu 9 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciwnym” i głosie „wstrzymującym się”, 
podjęła uchwałę Nr XL/187/17 w sprawie apelu do Wicepremiera Mateusza Morawieckiego – 
Ministra Rozwoju i Finansów o objęcie osobistym nadzorem decyzji dotyczących Powiatu 
Słubickiego związanych z koniecznością wywiązania się ze zobowiązań wobec Skarbu 
Państwa 
  
Ww. projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz uchwała stanowią załącznik do niniejszego 
protokołu. 
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Pkt 17 
Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych 
 

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w tym punkcie. 
 

Wiceprzewodnicząca Rady Maria Palichleb poinformowała, iż została zobowiązana  
przez mieszkańców Stańska do przekazania informacji o zniszczeniu znaku dot. ograniczenia 
prędkości przy wyjeździe ze Stańska w kierunku Ośna Lubuskiego. Zaapelowała  
o załatwienie tego tematu. Ponadto wniosła o zamontowanie przy tej drodze barierek. 
 

Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący Rady przekazał wszystkim radnym  
oraz pracownikom Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych życzenia z okazji 
Dnia Samorządu Terytorialnego obchodzonego corocznie 27 maja na pamiątkę pierwszych 
demokratycznych wyborów samorządowych.  
 

Pkt 18 
Zamknięcie sesji 
 

Przewodniczący Rady w związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 1515 zamknął   
XL sesję Rady Powiatu Słubickiego. 
 
 
Protokołowała: 
 

Aleksandra Waniorek-Domańska       
Podinspektor ds. obsługi Rady Powiatu 


