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Protokół Nr XLIII/17 
z sesji Rady Powiatu Słubickiego 

odbytej w dniu 26 września 2017 roku 
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach 

 

Pkt 1  
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

Czterdziestą trzecią 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 14 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 protokołów z XLI oraz XLII sesji Rady Powiatu Słubickiego. 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że do rozpoczęcia sesji radni nie wnieśli żadnych 
poprawek i uzupełnień do protokołów z XLI oraz XLII sesji, wobec czego zarządził 
głosowania w sprawie ich przyjęcia.  
 

Rada Powiatu jednogłośnie - 14 głosami „za” przyjęła protokół z XLI sesji oraz 13 głosami 
„za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, protokół z XLII sesji. 
 

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, jednakże parę pozycji 
chciałby wyróżnić, m.in. fakt przekazania 100 notebooków szkołom powiatowym w ramach 
projektu pn.: „Rozwój e-Usług w powiecie Słubickim”. Dodał, iż we wszystkich szkołach 
powiatowych została uruchomiona aplikacja e-Dziennik, a do końca roku powinny zostać 
podłączone światłowody, które umożliwią szerokopasmowy dostęp do internetu. Dodatkowo 
zwrócił uwagę, iż pod koniec sierpnia odbyło się spotkanie z przedstawicielami wszystkich 
gmin, które wyraziły akces do wspólnego opracowania kalendarza imprez powiatowych  
w związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości, a także planowane jest 
powołanie komitetu honorowego z otwartą formułą z udziałem poszczególnych jednostek 
samorządu terytorialnego. Następnie przedstawił fotorelację z odbytych niedawno 
wojewódzkich dożynek w Cybince, gdzie miał okazję porozmawiać z Wojewodą Lubuskim 
Władysławem Dajczakiem oraz umówić się z nim na spotkanie, jednak w międzyczasie  
do Starostwa wpłynęło pismo od dyrektora biura Wojewody Waldemara Gredki odwołujące  
spotkanie. Powiedział, że w jego ocenie pismo to jest bezprecedensowym przykładem 
służalczego podejścia pracownika Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, który napisał w nim 
masę bzdur. Nadmienił, iż rzekomy pretekst odwołania spotkania to wiele nieprawdziwych 
informacji związanych z genezą konfliktu wokół Terminala w Świecku, które jakoby podał  
w wywiadzie udzielonym parę tygodni wcześniej. Zaznaczył, iż miał prawo wierzyć, iż dojdzie 
do umówionego spotkania i wymiany punktu widzenia oraz stanowisk dot. kwestii Terminala. 
Następnie przypomniał o prezentowanej podczas wcześniejszej sesji tabeli dot. wzajemnych 
roszczeń Skarbu Państwa wobec Powiatu i przedstawił nakaz zapłaty w postępowaniu 
upominawczym przeciwko Skarbowi Państwa na kwotę ponad 9 mln zł z odsetkami  
oraz powiadomił, iż kolejne sprawy są  toku. Zapewnił, iż jeżeli tylko byłaby możliwość 
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spotkania z Wojewodą i przystąpienia do racjonalnych rozmów, to wszystko obyłoby się  
bez niepotrzebnych kosztów i wyraził nadzieję oraz gotowość na odbycie takiego spotkania. 
Odnośnie prezentowanej w nakazie kwoty wyjaśnił, że przyjmując, iż Skarb Państwa 
odzyskał Terminal i jest on jego własnością, a na rok 2017 przekazane zostało blisko 2 mln 
700 tys. zł z tytułu dotacji na jego utrzymanie, to przez analogię środki powinny być również 
przyznane powiatowi za minione lata. Kończąc wyraził nadzieję, iż sądy ostatecznie te kwoty 
zasądzą i dojdzie do wzajemnego rozliczenia roszczeń po obu stronach. 
 

Przewodniczący Rady poinformował, iż pismo o odwołaniu spotkania Wojewody ze Starostą 
zostało skierowane na jego ręce, a on sam po konsultacji z Prezydium Rady w dalszym ciągu 
apeluje o spotkanie obu stron. Zaznaczył, iż jeżeli należności te wzajemnie się znoszą,  
to zachodzi pytanie, po co trwać w tym sporze narażając podatników na kolejne koszty,  
jeżeli można racjonalnie porozmawiać na ten temat. Wyraził zamiar skierowania apelu  
do Wojewody oraz Starosty w sprawie odbycia spotkania. Następnie otworzył dyskusję,  
a wobec braku uwag zamknął ją i kontynuował obrady. 
 

Pkt 5 
Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słubickiego  
za pierwsze półrocze 2017 r.  
 

Ww. informację w imieniu Zarządu Powiatu przedstawiła Skarbnik Powiatu Anna Górska. 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
 

Radny Ryszard Chustecki powiedział, iż wnikliwie przeanalizował informację i zauważył 
bardzo niski poziom dochodów majątkowych, stąd chciałby zapytać o działania planowane  
w tej kwestii na drugie półrocze. Dodatkowo zwrócił uwagę na stwierdzenie „były TTOC”  
i zapytał, czy na terenie powiatu słubickiego nie ma TTOC. 
 

Radny Tomasz Stupienko zapytał o stan deficytu na zakończenie pierwszego półrocza  
oraz o wysokość kwoty zadłużenia, jaka została spłacona wobec Skarbu Państwa. 
 

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, iż TTOC istnieje jako majątek, jednakże nie ma już oficjalnej 
nazwy. W sprawie działań dot. sprzedaży majątku wyjaśniła, iż wykonanie jest małe,  
ale powiat stara się sprzedać działki w Cybince po byłej bazie ZDP oraz działkę przy byłym 
ZSER. Dodała, iż przetargi cały czas są ogłaszane, a najbliższy planowany jest  
na listopad/grudzień. Nadmieniła, iż jednym z punktów dzisiejszej sesji jest przesunięcie 
środków na publikację ogłoszeń w prasie ogólnopolskiej w celu szerszego rozpropagowania 
informacji o sprzedaży majątku. Na koniec poinformowała, iż budżet na 2017 rok planowany 
był jako deficytowy, jednakże powiat na półrocze wykazał się bardzo dobrą postawą  
w gospodarowaniu środkami i odnotowano nadwyżkę w wysokości 1.873.343,24 zł. 
 

Radny Tomasz Stupienko przypomniał o swoim pytaniu dot. spłaty zobowiązań wobec 
Skarbu Państwa. Poprosił o informację, ile zostało zapłacone na zakończenie pierwszego 
kwartału i czy spłaty dokonało Starostwo, czy też spółka powiatu, tzn. szpital w Słubicach, 
który, z tego co wiadomo, spłaca zadłużenie. 
 

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż te informacje przygotowane są do przedstawienia  
w punkcie dot. informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Dodała, iż stan 
zadłużenia powiatu na 30 czerwca br. wynosi łącznie 22.835.548,28 zł, w tym z tytułu 
kredytów 19.635.807,64 zł, zaś zobowiązania wymagalne wynikające z decyzji Ministra 
Finansów z 13 grudnia 2013 r. dot. nieodprowadzanych dochodów za rok 2010 i 2011  
bez odsetek wynoszą 3.199.740,64 zł. 
 
Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i kontynuował 
obrady. 
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O godz. 1340 salę opuściła radna Amelia Szołtun i od tej chwili Rada obradowała w składzie 
13-osobowym. 
 

Pkt 6 
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słubickiego, 
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. 
   

Ww. informację w imieniu Zarządu Powiatu przedstawiła Skarbnik Powiatu Anna Górska. 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
 

Radny Tomasz Stupienko zapytał, jaka kwota zobowiązań wobec Skarbu Państwa została 
spłacona do końca pierwszego półrocza br. 
 

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż z uwagi na bieżące analizowanie i pewną nieścisłość 
informacji odpowiedzi na ww. pytanie udzieli na piśmie. 
 

Radny Tomasz Stupienko wyraził zgodę i powiedział, iż rozumie, że nieścisłości dotyczą 
wypłacenia komornikowi odszkodowania za karetkę. 
 

Skarbnik Powiatu zaprzeczyła. 
 

Radny Ryszard Chustecki zapytał, czy postępowanie ostrożnościowe ma wpływ na kwestię 
budowy boiska wielofunkcyjnego i hali sportowej. 
 

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż ww. kwestie nie są ze sobą związane i nie planuje się 
ograniczania inwestycji. 
 

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

O godz. 1350 na salę powróciła radna Amelia Szołtun i od tej chwili Rada ponownie 
obradowała w składzie 14-osobowym. 
 

Pkt 7 
Informacja o stanie przygotowania szkół i placówek oświatowych do roku szkolnego 
2017/2018. 
 

Ww. informację w formie prezentacji multimedialnej przedstawiła naczelnik Wydziału 
Oświaty Starostwa Grażyna Bajon. 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i zauważył, iż w tym roku wprowadzono  
e-Dzienniki, on sam uczestniczył w szkoleniach organizowanych przez szkoły i wygląda to 
dość dobrze. Następnie zapytał, czy nabór do MOS-u prowadzony będzie również w trakcie 
roku szkolnego, a także, czy jest to ośrodek całodobowy i całotygodniowy. 
 

Naczelnik Bajon poinformowała, iż na chwilę obecną w MOS-ie jest 14 wychowanków, a są 
już kolejne zgłoszenia, jednak proces ten trochę potrwa z uwagi na procedurę. Dodała,  
iż nabór jest całoroczny, a maksymalnie można przyjąć 36 uczniów. Poinformowała  
o problemie z zatrudnieniem w Ośrodku wykwalifikowanych wychowawców, przez co internat 
nie może funkcjonować przez weekend. Nadmieniła, iż pracownicy zaczynają w październiku 
studia podyplomowe w zakresie socjoterapii i zapewniła, iż wszystko jest na jak najlepszej 
drodze.  
 

Radny Ryszard Chustecki zapytał o funkcjonowanie schroniska młodzieżowego w budynku 
CKZiU oraz o sytuację w pomieszczeniu stołówki. 
 

Radny Robert Tomczak poinformował o niepokojących sygnałach dot. stanowiska 
wicedyrektora w CKZiU i zapytał, na czym polega problem.  
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Naczelnik Bajon poinformowała, iż zgodnie z przepisami prawnymi stanowisko 
wicedyrektora jest tworzone w szkołach, gdzie funkcjonuje przynajmniej 12 oddziałów,  
a w innym przypadku nie jest ono wymagane. Dodała, iż obecnie w CKZiU zaszła 
konieczność połączenia oddziałów ze względu na kwestie finansowe, co łącznie dało 11 
oddziałów i w związku z tym stanowisko wicedyrektora jest zbędne. W sprawie schroniska 
młodzieżowego poinformowała, iż zostało ono włączone do Zespołu Szkół Technicznych, 
jednakże mieści się obecnie w CKZiU.  
 

Radny Andrzej Bycka zapytał o kwestię naboru na stanowisko dyrektora Placówki 
Opiekuńczo - Wychowawczej „Nasza Chata” w Cybince. 
 
Naczelnik Bajon odpowiedziała, iż na ww. stanowisko nikt się nie zgłosił i nabór został 
powtórzony.  
 
Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i kontynuował 
obrady. 
 

Pkt 8 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Placówki Opiekuńczo – 
Wychowawczej „Nasza Chata” w Cybince. 
 

Ww. sprawozdanie przedstawił Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Wojciech Dereń. 
 

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

Pkt 9 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 
 

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

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

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

Wiceprzewodniczący Komisji Sfery Społecznej Andrzej Bycka poinformował, 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 Tomasz Stupienko poinformował, iż jego zdaniem ten punkt obrad niepotrzebnie 
zajmuje czas Radzie oraz Komisji Rewizyjnej, gdyż temat ten można było zamknąć już  
na samym początku. Dodał, iż gdyby Starosta udzielił tej informacji, to nie byłoby takiej 
sytuacji, tym bardziej, że w wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w pkt. 8 
dokładnie napisano, iż żądane przez skarżącego informacje dot. wykształcenia osoby 
pełniącej funkcję Starosty Słubickiego stanowią informację publiczną w rozumieniu przepisów 
ustawy o dostępie do informacji publicznej, choć wykształcenie to nie jest wymagane  
przez przepisy prawa lub akty wewnętrzne do pełnienia takiej funkcji. Dodał, iż zgadza się  
z tym, iż Starosta nie musi mieć takiego wykształcenia, natomiast jeżeli ktoś zwraca się  
z takim zapytaniem, to w dobrym tonie byłoby udzielić odpowiedzi i nie byłoby dziś skargi 
kasacyjnej, co zapewne generuje koszty. Poinformował, iż nie wie, dlaczego Starosta bawi 
się w chowanego i zaznaczył, iż jest to absurd posiedzenia. 
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Radny Robert Tomczak zauważył, iż na sali obecny jest Wojciech Włodarski, który wniósł 
ww. skargę do Rady i zaproponował udzielenie mu głosu. 
 

Przewodniczący Rady poinformował, iż jedynie w wyjątkowych sytuacjach Przewodniczący 
Rady udziela głosu osobom spoza Rady, a p. Włodarski zabrał już głos podczas posiedzeń 
Komisji. Po konsultacji z Prezydium Rady dodał, iż kwestie sporne nie są w gestii Rady  
i zaproponował zakończenie dyskusji w tym punkcie. 
 

Starosta powiedział, iż pełniąc funkcję publiczną trzeba być gotowym na zderzenie  
z różnego rodzaju „fascynacjami”, a niektóre dot. jego osoby nie mieszczą się w granicach 
prawa. Dodał, iż w związku z tym prowadzonych jest kilka spraw sądowych, a wyroki, które 
zapadły do tej pory, są dla niego korzystne, jednakże nie będzie mówił o szczegółach. 
Kończąc poprosił o uzbrojenie się w cierpliwość. Dodał, iż ma swój zamysł procesowy i 
 wykazał się już swoją konsekwencją i cierpliwością, a we właściwym czasie przedstawi 
wszystkie informacje.  
 
Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził 
głosowanie w sprawie podjęcia ww. uchwały. 
 

Rada Powiatu 11 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw”, podjęła uchwałę Nr XLIII/200/17  
w sprawie rozpatrzenia skargi. 
 

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

O godz. 1430 salę opuścił radny Robert Tomczak i od tej chwili Rada obradowała w składzie 
13-osobowym. 
 
Pkt 10 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości. 
 

Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem w imieniu Zarządu Powiatu przedstawiła 
naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Anna Śliwińska. 
 

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

Wiceprzewodniczący Komisji Sfery Społecznej Andrzej Bycka poinformował, 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” podjęła uchwałę Nr XLIII/201/17 w sprawie wyrażenia zgody 
na dokonanie darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. 
  
Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 11 
Podjęcie uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego 
Powiatu Słubickiego. 
 

Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem w formie prezentacji multimedialnej w imieniu 
Zarządu Powiatu przedstawił inspektor ds. zarządzania kryzysowego Starostwa Józef 
Kłobuch.            
 



6 
 

O godz. 1445 na salę powrócił radny Robert Tomczak i od tej chwili Rada ponownie 
obradowała w składzie 14-osobowym. 
 

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

Wiceprzewodniczący Komisji Sfery Społecznej Andrzej Bycka poinformował, 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 XLIII/202/17 w sprawie oceny stanu 
zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Słubickiego. 
  
Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 12 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu sztandaru, herbu, flagi, flagi urzędowej, 
flagi stolikowej, banneru i pieczęci Powiatu Słubickiego. 
 

Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem w formie prezentacji multimedialnej w imieniu 
Zarządu Powiatu przedstawił naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa 
Wojciech Skwarek. 
 

O godz. 1450 salę opuścił radny Bogdan Hajkowicz i od tej chwili Rada obradowała  
w składzie 13-osobowym. 
  
Przewodniczący Rady poprosił kolejno o przedstawienie opinii Komisji Sfery Społecznej  
i Komisji Budżetowo - Gospodarczej o projekcie uchwały.  
 

Wiceprzewodniczący Komisji Sfery Społecznej Andrzej Bycka poinformował, 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 i poprosił o podanie dokładnych kolorów 
prezentowanych projektów ze względu na dostępność różnych tonacji każdego z kolorów. 
 

Naczelnik Skwarek odpowiedział, iż dokładne współrzędne kolorów zamieszczone są  
przy poszczególnych projektach. 
 

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

Rada Powiatu 10 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę  
Nr XLIII/203/17 w sprawie przyjęcia projektu sztandaru, herbu, flagi, flagi urzędowej, flagi 
stolikowej, banneru i pieczęci Powiatu Słubickiego. 
  
Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

O godz. 1500 na salę powrócił radny Bogdan Hajkowicz i od tej chwili Rada ponownie 
obradowała w składzie 14-osobowym. 
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Pkt 13 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 
rok.  
 

Skarbnik Powiatu Anna Górska poinformowała na wstępie, iż właśnie otrzymała uchwałę 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze dot. wydania opinii  
o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słubickiego za pierwsze półrocze,  
po czym odczytała jej treść wraz z uzasadnieniem i zaznaczyła, iż opinia jest pozytywna  
z zastrzeżeniem. 
 

Kserokopia uchwały Składu Orzekającego RIO stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

W dalszej kolejności w imieniu Zarządu Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok wraz z uzasadnieniem. 
Następnie poinformowała o autopoprawce polegającej na zwiększeniu planowanych 
wydatków z przeznaczeniem na publikację informacji o przetargach na sprzedaż 
nieruchomości powiatu, zwiększeniu dochodów oraz wydatków w ZSE w Ośnie Lubuskim  
z uwagi na otrzymane dofinansowanie od PUP, zwiększeniu dochodów i wydatków  
z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka, a także 
zmianie planowanych wydatków w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie 
pracownika realizującego zadanie zlecone w ramach dodatku wychowawczego. 
 

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

Wiceprzewodniczący Komisji Sfery Społecznej Andrzej Bycka poinformował, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. 
 

Przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej Józef Apanowicz poinformował,  
że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. 
 

O godz. 1515 salę opuścił radny Leopold Owsiak i od tej chwili Rada obradowała w składzie 
13-osobowym. 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
 

Radny Tomasz Stupienko wyraził zadowolenie z uzyskania pozytywnej opinii RIO  
i poprosił, aby uczynić starania, żeby rok 2017 nie zakończył się gorszym wynikiem. Dodał,  
iż trzyma kciuki za porozumienie się Starosty z Wojewodą. 
 

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

Rada Powiatu 10 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę  
Nr XLIII/204/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok. 
  

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 14 
Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych 
 

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

Radna Krystyna Skubisz zwróciła się do Prezesa NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi  

w Słubicach z pytaniem, czy prawdą jest, iż pieniądze przekazane z odszkodowania  

za karetkę, która uległa wypadkowi, zostały wpłacone na konto spółki, a następnie 

skonfiskowane na poczet długu przez komornika. Poprosiła o odpowiedź pisemną.  

Następnie zaapelowała do Przewodniczącego Rady, aby zwrócił się do Zarządu, żeby powiat 

wsparł finansowo zakup karetki, gdyż - z tego co jej wiadomo - Prezes spółki zwraca się  

o wsparcie finansowe do gmin. Zaznaczyła, iż podobny problem pojawił się już wcześniej  

i wówczas powiat i gmina dołożyły do karetki.  
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Radny Tomasz Stupienko również zwrócił się do Prezesa spółki w sprawie dot. projektu 

rozbudowy, modernizacji i doposażenia SOR-u. Powiedział, iż dowiedział się, że wniosek 

opracowała i sporządziła firma zewnętrzna, a na zapytanie, czy wniosek przeszedł formalnie 

dostał informację, że nie został on odrzucony, lecz rozpoznany pod względem formalnym  

z wynikiem negatywnym. Poprosił o przekazanie mu pisemnej informacji, czy w tej sprawie 

został złożony protest i jak został on rozpatrzony. Następnie poprosił o przekazanie mu 

pisemnej informacji dot. oświadczenia wydanego przez Zarząd Powiatu Słubickiego w dniu 

22 maja dot. jego osoby, w szczególności podanie informacji, czy było to podjęte  

na posiedzeniu Zarządu, a jeśli tak, to poprosił o przekazanie w wersji papierowej kserokopii 

protokołu wraz z listą obecności i informacją dot. głosowania. Poprosił również o pisemną 

informację, kto ma możliwość zamieszczania publikacji na łamach strony internetowej  

i Facebooka Starostwa Powiatowego, tj. czy taką możliwość ma każdy, czy jest do tego 

uprawniona osoba. Na koniec zapytał, czy na chwilę obecną poza obsługą prawną 

prawników Starostwa zawarte są jeszcze inne umowy, a jeżeli tak, to z jakimi kancelariami  

i jaki to jest koszt obciążający powiat. 
 

Prezes NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Małgorzata Krasowska - Marczyk 
poinformowała, iż środki za rozbitą karetkę trafiły do spółki i nie zostały przekazane 
komornikowi. Podziękowała za zainteresowanie sprawą dot. systemu ratownictwa 
medycznego i odpowiedziała, iż w momencie wejścia szpitala do sieci w ramach spotkań 
planowane jest spotkanie z radnymi i odbędzie się ono po posiedzeniu Rady Nadzorczej,  
tj. między 12 a 20 października. Odnośnie projektu dot. szpitalnego oddziału ratunkowego 
poinformowała, iż został złożony protest, a ona sama rozmawiała w tej sprawie z Ministrem 
Gryzą, który uważa protest za zasadny i będzie się dokładnie przyglądał temu tematowi. 
Zaznaczyła, iż w jej ocenie i po zapoznaniu się z całością przedłożonych dokumentów 
jednostka ze strony Ministerstwa nie dopełniła w prawidłowy sposób weryfikacji tego 
wniosku. Nadmieniła, iż projekt nie dotyczy wyłącznie rozbudowy SOR-u, ale połączony jest 
z budową lądowiska, a w toku weryfikacji, podczas której nie wezwano do uzupełnienia 
zmian w tym zakresie, stwierdzono, iż nie zawiera on dokumentacji lądowiska. Podkreśliła,  
iż dokumentacja lądowiska ma dwa elementy, tj. projekt elektryczny i projekt drogowy,  
a bezpośrednio w tytule nie ma nazwy „lądowisko”. W kwestii zbiórki na karetkę 
poinformowała, iż z chwilą wejścia do sieci sygnalizowała, że będzie zabiegała o spotkanie 
komisji lub radnych poświęcone w całości tematowi szpitala. Dodała, iż obecny kontrakt  
na ratownictwo medyczne upływa z końcem roku i dowiedziała się, iż zostanie on 
przedłużony do połowy przyszłego roku. Podkreśliła, iż karetki będące do dyspozycji szpitala 
pochodzą z roku 2008, mają bardzo duży przebieg i cały tabor ratownictwa medycznego 
wymaga odnowienia. Dodała, iż właśnie w tej sprawie rozmawiała z gminami i jest sugestia, 
aby zawrzeć porozumienie w tej sprawie. Kończąc zasygnalizowała, iż trwają przygotowania 
do kolejnego projektu unijnego. 
 

Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący Rady kontynuował obrady. 
 

Pkt 15 
Zamknięcie sesji 
 

Przewodniczący Rady w związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 1530 zamknął   
XLIII sesję Rady Powiatu Słubickiego. 
 
 
 
 
Protokołowała: 
 

Aleksandra Waniorek-Domańska       
Podinspektor ds. obsługi Rady Powiatu 


