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Protokół Nr XLI/17 

z sesji Rady Powiatu Słubickiego 
odbytej w dniu 22 czerwca 2017 roku 

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach 
 

Pkt 1  
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

Czterdziestą pierwszą 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 13 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. 1310 na salę przybyła radna Danuta Sawicka i od tej chwili Rada obradowała  
w składzie 14-osobowym. 
 

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

Pkt 3 
Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu Słubickiego. 
 

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

Rada Powiatu 12 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 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. 
 

Pkt 5 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
na terenie powiatu słubickiego w 2017 roku. 
 

Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem w imieniu Zarządu Powiatu przedstawił 
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Wojciech Skwarek. 
 

Przewodniczący Rady poprosił kolejno o przedstawienie opinii Komisji Sfery Społecznej  
i Komisji Budżetowo - Gospodarczej o projekcie 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. 
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Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, a następnie zwrócił się do naczelnika Skwarka  
z prośbą o wywieszenie rozkładu godzin pracy aptek napisanego dużą czcionką w szpitalu 
wraz z rozkładem godzin jazdy autobusów. 
 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Wojciech Skwarek poinformował, iż pracownik 
jego Wydziału udał się do wszystkich aptek oraz do szpitala i wywiesił wszędzie rozkład 
godzin pracy aptek. 
 

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 XLI/188/17 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 
powiatu słubickiego w 2017 roku. 
  

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 6 
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.  
 

O godz. 1317 salę opuścił radny Wojciech Dereń i od tej chwili Rada obradowała  
w składzie 13-osobowym. 
 

O godz. 1318 na salę przybył radny Andrzej Bycka i od tej chwili Rada obradowała  
w składzie 14-osobowym. 
 

O godz. 1320 na salę powrócił radny Wojciech Dereń i od tej chwili Rada obradowała  
w składzie 15-osobowym. 
 

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

Radny Ryszard Chustecki poprosił o szerszą informację w sprawie przeznaczenia środków 
zaplanowanych w rozdziale 92105 dot. Lubuskiego Święta Plonów. Ponadto zwrócił się  
do Zarządu Powiatu z zapytaniem o powód przeznaczenia dodatkowych środków 
finansowych na wykonanie robót budowlanych w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych  
w Ośnie Lubuskim. Zwrócił uwagę, że środki na ten cel były uprzednio zabezpieczone już  
w wysokości wyższej niż planowana wartość robót.  
 

Skarbnik Powiatu Anna Górska poinformowała, iż powiat, jako strona współorganizująca 
Lubuskie Święto Plonów, zobowiązany jest do zabezpieczenia chleba i małych chlebków, 
cateringu dla 400 osób oraz witaczy. Dodała, iż jest to święto wojewódzkie organizowane 
wspólnie ze służbami Wojewody oraz gminą Cybinka. Odnośnie drugiego pytania 
poinformowała, iż wynika to z niedoszacowania remontu. 
 

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” i 1 głosie „wstrzymującym się”, 
podjęła uchwałę Nr XLI/189/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego 
na 2017 rok. 
  

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 7 
Absolutorium dla Zarządu Powiatu Słubickiego za 2016 rok:  
 

Przewodniczący Rady poprosił Starostę o zabranie głosu. 
 

Starosta poinformował, iż zabierze głos w późniejszym czasie. 
 

Pkt. 7.1., Pkt. 7.2., Pkt. 7.3. 
Przedstawienie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego 
za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Słubickiego. 
Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Słubickiego za 2016 rok. 
Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Zielonej Górze w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu 
wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Słubickiego za 2016 rok. 
 

Ww. dokumenty przedstawiła Skarbnik Powiatu Anna Górska. Dodatkowo w formie 
prezentacji multimedialnej przedstawiła realizację planu dochodów w 2016 roku wg źródeł  
ich pochodzenia, porównanie wykonania dochodów w 2016 r. w odniesieniu do 2015 r.  
z wyszczególnieniem dynamiki wykonania, wydatki budżetu 2016 r. wg grup wydatków, 
dynamikę wykonania wydatków wg grup w 2016 r. w porównaniu do 2015 r. oraz rozliczenie 
nieodprowadzanych opłat eksploatacyjnych oraz należnych dotacji za prowadzenie 
Terminala w Świecku w latach 2010-2016. 
 

Wydruk ww. prezentacji multimedialnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt. 7.4., Pkt. 7.5., Pkt. 7.6. 
Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Słubickiego opinii  
o wykonaniu budżetu Powiatu Słubickiego w roku 2016 oraz wniosku w sprawie 
udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Słubickiego z tytułu wykonania budżetu 
Powiatu za 2016 rok. 
 

Opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu Słubickiego w roku 2016  
oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu przedstawił w skrócie 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Pisarek. Poinformował, że Komisja wniosła 
o udzielenie absolutorium. 
 

O godz. 1357 salę opuściła Wiceprzewodnicząca Rady Maria Palichleb i od tej chwili Rada 
obradowała w składzie 14-osobowym. 
 

Przewodniczący Rady zwrócił się do radcy prawnego Roberta Zubczewskiego - Bogdanow  
z zapytaniem, czy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie powinien odczytać ww. 
dokumentów w całości. 
 

Radca prawny Starostwa Robert Zubczewski-Bogdanow powiedział, iż wszystkie 
materiały na sesję zostały dostarczone radnym w formie elektronicznej i nie jest konieczne 
ich kompletne odczytanie. 
 

O godz. 1402 na salę powróciła Wiceprzewodnicząca Rady Maria Palichleb i od tej chwili Rada 
ponownie obradowała w składzie 15-osobowym. 
 

Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Zielonej Górze w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
Powiatu Słubickiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 
Słubickiego za 2016 rok. 
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Ww. uchwałę przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady Maria Palichleb. 
 

Kserokopia ww. uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

W godz. 1415 - 1420  na sali nieobecna była radna Krystyna Skubisz i w tym czasie Rada 
obradowała w składzie 14-osobowym, a po powrocie radnej ponownie w składzie  
15-osobowym.   
 

Przedstawienie projektów uchwał: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Powiatu Słubickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Powiatu Słubickiego w 2016 roku i w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu 
Słubickiego za rok 2016. 
 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Słubickiego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego w 2016 roku przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady Witold Bocheński. 
 

W godz. 1435 - 1439  na sali nieobecna była radna Krystyna Skubisz i w tym czasie Rada 
obradowała w składzie 14-osobowym, a po powrocie radnej ponownie w składzie  
15-osobowym.   
 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu 
Powiatu Słubickiego za rok 2016, po czym poprosił kolejno o przedstawienie opinii Zarządu 
Powiatu, Komisji Sfery Społecznej i Komisji Budżetowo - Gospodarczej o projektach  
ww. uchwał.  
 

Wicestarosta Leopold Owsiak poinformował, iż Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował  
projekty ww. uchwał. 
 

Przewodnicząca Komisji Sfery Społecznej Danuta Sawicka poinformowała, iż Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekty ww. uchwał. 
 

Przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej Józef Apanowicz poinformował,  
iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty ww. uchwał. 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
 

Radny Tomasz Pisarek nawiązując do uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie 
wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium zwrócił 
uwagę, że opinia Izby była pozytywna z zastrzeżeniem, jednak w lakonicznym uzasadnieniu 
brak jest konkretnych argumentów i nie rozwija ono merytorycznie tego zastrzeżenia. 
Zaznaczył, iż nie przytoczono ani nie negowano argumentów Komisji Rewizyjnej zawartych 
w szczegółowym uzasadnieniu wniosku o udzielenie absolutorium. Podsumowując stwierdził, 
że zastrzeżenie nic nie wnosi merytorycznie do wniosku Komisji Rewizyjnej. 
 

Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził 
głosowanie dot. podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Powiatu Słubickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego  
w 2016 roku.  
 

Rada Powiatu 13 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw”, podjęła uchwałę Nr XLI/190/17  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Słubickiego wraz  
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego w 2016 roku. 
 

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie dot. podjęcia uchwały w sprawie absolutorium 
dla Zarządu Powiatu Słubickiego za 2016 rok. 
 

Rada Powiatu 13 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw”, podjęła uchwałę Nr XLI/191/17  
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Słubickiego za 2016 rok. 
 

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Rady w imieniu Prezydium Rady pogratulował Staroście oraz całemu 
Zarządowi uzyskania absolutorium za ubiegły rok oraz wręczył kwiaty Staroście  
i Skarbnikowi Powiatu. 
 

Wiceprzewodnicząca Rady Maria Palichleb wyraziła swój ogromny szacunek dla Zarządu 
Powiatu za ciężką pracę w 2016 roku i uzyskanie pozytywnej opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. Następnie podziękowała Skarbnikowi Powiatu oraz wszystkim pracownikom 
urzędu i jednostkom powiatu. Na koniec życzyła Staroście wytrwałości i dalszych sukcesów. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Witold Bocheński przyłączył się do podziękowań dla Zarządu 
Powiatu i życzył im wszystkiego dobrego na kolejny rok. 
 

Pkt 8 
Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.   
 

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

Radny Ryszard Chustecki zaprosił wszystkich w imieniu Burmistrza Słubic Tomasza 
Ciszewicza na tegoroczną edycję „Biegu Bez Granic” organizowanego w ramach Święta 
Hanzy w dniu 14 lipca br. o godz. 19.30. Dodał, iż start nastąpi ze stadionu w Słubicach,  
a trasa wyznaczona jest ulicami Frankfurtu nad Odrą w kierunku tamtejszego stadionu  
i z powrotem. Poinformował też o możliwościach zapisania się do udziału w biegu.  
 

O godz. 1450 salę opuścił radny Tomasz Pisarek i od tej chwili Rada obradowała  
w składzie 14-osobowym. 
 

Radna Krystyna Skubisz zwróciła się do Starosty w sprawie zwolnienia z pracy w szpitalu 
p. Anny Schoepe i zadała formalne pytanie z prośbą o udzielenie odpowiedzi na piśmie,  
czy p. Schoepe została zwolniona z pracy na jego polecenie. Następnie o godz. 1459 opuściła 
salę i od tej chwili Rada obradowała w składzie 13-osobowym. 
 

Starosta powiedział, że nie zajmuje się pracownikami szpitala i nie ma żadnej wiedzy  
w sprawie p. Schoepe. Zapewnił o udzieleniu odpowiedzi na piśmie. Następnie wyraził  
zdziwienie, iż na sesji brak dyskusji i wymiany poglądów między radnymi, a w późniejszym 
czasie w obiegu zewnętrznym pojawiają się różne oświadczenia i opinie. Podziękował 
radnym za udzielenie absolutorium, a Zarządowi za ciężką pracę w pełnym trudnych 
wydarzeń roku 2016. Przeprosił za wszelkie niedogodności oraz wyraził zadowolenie  
z prawidłowej współpracy Zarządu z Radą, uchwał podejmowanych większością głosów  
i realizacji nowych projektów oraz przedsięwzięć. Dodał, iż podjęte zostały skuteczne 
działania związane z dochodzeniem należności dla powiatu i przypomniał, iż wcześniej  
nie zostało nic w tej sprawie zrobione. Poinformował, iż w przestrzeni publicznej pojawiły się 
informacje dot. skierowania przeciwko niemu, jak i innym osobom, aktu oskarżenia  
w związku z zajściami z 1 lipca ubiegłego roku. Zapewnił, iż nie jest to oskarżenie polegające 
na prawdopodobieństwie popełnienia pospolitego przestępstwa, jak np. jazda po alkoholu, 
straszenie lokalnych przedsiębiorców i ich rodzin, czy też tworzenie fikcyjnej dokumentacji  
z wątpliwych eventów lub podrabianie list obecności i fałszowanie podpisów. Powiedział,  
że oskarżenie jest ewidentnie polityczne w oparciu o niewiarygodne zeznania i fałszywe 
przesłanki, a w dokumentach, z którymi się zapoznał, nie wspomniano o prawomocnych 
wyrokach sądów, które zapadły w ostatnim czasie. Przestrzegł przed pochopnym 
formułowaniem ocen i opinii, zapowiedział walkę o swoje dobre imię przed sądem i dodał, 
iż zostało już sformułowane wystąpienie skierowane do Klubu Radnych „Radni dla Powiatu” 
za pośrednictwem upoważnionej do tego przez niego kancelarii prawnej. Powiedział,  
że radni Tomczak i Stupienko zarzucili mu wielokrotnie w różnych mediach papierowych  
i społecznościowych nieznajomość prawa czy też działania niezgodne z prawem. 
Przypomniał o wyrokach, które zapadły przed Wojewódzkim i Naczelnym Sądem 
Administracyjnym oraz Sądem Pracy i dodał, iż spodziewa się również korzystnego  
dla powiatu wyroku w sprawie zwrotu wynagrodzeń. Przypomniał, że szczegóły dot. 
postępowań objęte są tajemnicą, co wprost wynika z przepisów. W kwestii wpływu  
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na ustalanie wysokości dotacji dla Terminala w latach 2010-2012 nadmienił, że pełnił funkcję   
Wojewody od grudnia 2011 roku, co oznacza, że nie miał żadnego związku ani wpływu  
na wysokość tej dotacji, ponieważ kiedy objął funkcję, te sprawy były już ustalone, a ustalenia 
te determinowały też wysokość dotacji w całym późniejszym okresie, gdyż mechanizm był 
taki, że istniał pewnego rodzaju algorytm w budżecie państwa, który nakazywał coroczne 
zmniejszanie tych dotacji. W kwestii dot. możliwości wcześniejszego wpływu na rozwiązanie 
różnych problemów z uwagi na przynależność poprzednich wojewodów do Platformy 
Obywatelskiej zapytał, z jakiej listy kandydował w ostatnich wyborach parlamentarnych radny 
Stupienko, kto był wówczas Wojewodą przez blisko rok czasu i z kim radny Stupienko robił 
sobie zdjęcia. Zwrócił uwagę, iż to właśnie wtedy był czas na zawieranie kompromisów, 
porozumień i rozwiązań, a nie zrobiono nic w tej sprawie i zamiast tego występowano  
w barwnych koszulkach na rowerach czy też podczas biegów. Nadmienił, iż nie zgadza się  
z decyzją odmawiającą umorzenia lub rozłożenia na raty długu powiatu wobec Skarbu 
Państwa i zwrócił uwagę, iż w ostatniej chwili zmieniono sygnaturę sprawy oraz osoby, które 
się nią zajmowały, zaś sama decyzja została podpisana przez zastępcę dyrektora Biura 
Administracyjnego, co do którego istnieją wątpliwości, czy należy to do jego zadań. Zapewnił 
o ciągłej gotowości do rozmowy w tej sprawie z obecnym Wojewodą, który do tej pory  
nie znalazł czasu na spotkanie z przedstawicielami powiatu. Nawiązując do skierowanego 
przeciwko swojej osobie aktu oskarżenia, powiedział, iż członkowie poprzedniego Zarządu 
wdarli się wówczas do Starostwa tylko po to, żeby wypłacić sobie zaległe wynagrodzenia i to 
nawet za okres od 22 marca ubiegłego roku do dnia dostarczenia rozstrzygnięcia 
nadzorczego. Zaapelował o zwrot tych kwot i przekazanie ich na poczet należności wobec 
Skarbu Państwa. Kończąc ponownie podziękował za pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej 
oraz głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium. 
 

Radny Robert Tomczak powiedział, że z pokorą wysłuchał  słów Starosty i przyjmuje je  
do wiadomości jako Przewodniczący Klubu Radnych „Radni dla Powiatu”. W imieniu Klubu 
zapewnił, iż jego członkowie nie boją się swoich słów i wystąpień. Zwrócił uwagę  
na notoryczne obrażanie go na oficjalnej stronie internetowej powiatu i zapewnił,  
iż nie martwi się on o swój los, lecz jedynie o los powiatu. Poprosił o zachowanie kultury. 
 

Przewodniczący Rady powiedział, iż podczas dzisiejszej sesji nie zauważył żadnego 
obraźliwego zachowania, a zawsze stara się dbać o dobry poziom dyskusji. Zaapelował  
o zachowanie kultury przy wychodzeniu z sesji i zwalnianie się u Przewodniczącego  
oraz informowanie e-mailem o nieobecnościach i podawanie konkretnego usprawiedliwienia. 
Zapowiedział wystąpienie do Prezydium Rady o zmianę statutu i rygorystyczniejsze 
podchodzenie do tej sprawy. Na koniec poinformował o zbliżającej się przerwie wakacyjnej  
i życzył wszystkim udanego urlopu. Poinformował, że w razie konieczności zwołania sesji 
nadzwyczajnej radni informowani będą telefonicznie. 
 

O godz. 1519 salę opuścił radny Robert Tomczak i od tej chwili Rada obradowała  
w składzie 12-osobowym. 
 

Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący Rady kontynuował obrady. 
 

Pkt 9 
Zamknięcie sesji. 
 

Przewodniczący Rady w związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 1521 zamknął  
XLI sesję Rady Powiatu Słubickiego. 
 
 
 
Protokołowała: 
 

Aleksandra Waniorek-Domańska       
Podinspektor ds. obsługi Rady Powiatu 


