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Protokół Nr XLIV/17 
z sesji Rady Powiatu Słubickiego 

odbytej w dniu 24 października 2017 roku 
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach 

 

Pkt 1  
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

Czterdziestą czwartą 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 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.   
 

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

Pkt 3 
Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu Słubickiego. 
 

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

Rada Powiatu jednogłośnie - 11 głosami „za” przyjęła protokół z XLIII 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 i nie będzie zabierał głosu  
w tym punkcie.  
  

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

Pkt 5 
Informacja Starosty oraz Przewodniczącego Rady Powiatu o oświadczeniach 
majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie 
powiatowym. 
 

Starosta przedstawił informację o oświadczeniach majątkowych złożonych na jego ręce  
przez osoby zobowiązane do tego przepisami ustawy o samorządzie powiatowym.  
 

Przewodniczący Rady poprosił o wyjaśnienie zapowiadanych zmian dot. składania 
oświadczeń majątkowych i o przygotowanie informacji na ten temat. 
 

Starosta powiedział, iż propozycje zmian zostaną przeanalizowane i wówczas się do nich 
odniesie. Dodał, iż lista osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych ma zostać 
znacznie wydłużona. 
 

Przewodniczący Rady przedstawił informację o oświadczeniach majątkowych złożonych  
na jego ręce przez radnych. Następnie otworzył dyskusję, a wobec braku uwag zamknął ją  
i kontynuował obrady. 
 

Ww. informacje o oświadczeniach majątkowych stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
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Pkt 6 
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Słubickiego za rok szkolny 
2016/2017. 
 

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

O godz. 1425 na salę przybył radny Andrzej Bycka i od tej chwili Rada obradowała  
w składzie 12-osobowym. 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
 

Radny Ryszard Chustecki poprosił o przygotowanie informacji zawierającej porównanie 
danych dot. zdawalności matur w roku bieżącym i roku poprzednim oraz informacji dot. 
ukończonych studiów oraz pracy podjętej przez absolwentów szkół.  
 

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

Ww. informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 7 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych  
z usunięciem i przechowaniem pojazdów na rok 2018. 
 

Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem w imieniu Zarządu Powiatu przedstawił naczelnik 
Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Przemysław Glinka. 
 

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 - 12 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XLIV/205/17 w sprawie 
ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów  
na rok 2018 

 

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 8 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
na terenie powiatu słubickiego w 2018 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 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. 
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Rada Powiatu jednogłośnie - 12 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XLIV/206/17 w sprawie 
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego  
w 2018 roku. 
  
Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 9 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia 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 na 2018 
rok. 
 

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 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 podziękował za zwiększenie - w stosunku do roku ubiegłego - 
kwoty przeznaczonej w programie na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Przypomniał, 
iż przyszły rok jest rokiem szczególnym w związku z obchodami 100-lecia odzyskania 
niepodległości i z tej okazji będzie miało miejsce wiele wydarzeń o charakterze kulturalnym, 
patriotycznym i sportowym, tj. m.in. Bieg Niepodległości. Poprosił o zabezpieczenie  
w budżecie powiatu środków finansowych na ten cel.   
 

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

Rada Powiatu jednogłośnie - 12 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XLIV/207/17 w sprawie 
uchwalenia 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 na 2018 rok. 
 

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 10 
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. 
 

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 wobec braku uwag zamknął ją i zarządził 
głosowanie w sprawie podjęcia ww. uchwały. 
 

Rada Powiatu jednogłośnie - 12 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr XLIV/208/17 w sprawie 
rozpatrzenia skargi. 
  
Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 11 
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 poinformowała o autopoprawce polegającej  

na wprowadzeniu do planu uzyskanych dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych, 

wzrostu planowanych dochodów z tytułu opłat eksploatacyjnych oraz odszkodowania 

otrzymanego dla SOSW, zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków w rozdziale 80102, 

a także zmianach planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na opłacenie składek ZUS. 
 

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

Rada Powiatu jednogłośnie - 12 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XLIV/209/17 w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok. 
  

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 13 
Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych 
 

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w tym punkcie, a wobec braku 
zgłoszeń poprosił o przybliżenie informacji na ten temat darowizny otrzymywanej corocznie  
przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Słubicach. Ponadto zaproponował,  
aby podczas kolejnych sesji przedstawiane były bieżące informacje dot. funkcjonowania 
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim.   
 

Starosta w kwestii darowizny przekazywanej na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego poinformował, iż pochodzi ona od Religijnego Towarzystwa Przyjaciół  
w Niemczech, którego członkowie są osobami mocno wierzącymi, jednakże wyznającymi 
swoją wiarę w oderwaniu od wszelkich formalnych struktur. Nadmienił, iż są oni określani jako 
„kwakrzy”, a nazwa ta wywodzi się od angielskiego czasownika „trząść się”, co jest związane  
z tym, że wyznawcy podczas oddawania się modlitwom lub wypowiadania się w kwestiach 
wiary popadali w uniesienie religijne. Dodał, iż jest to organizacja podejmująca działalność 
charytatywną, a wskutek poszukiwań instytucji, które mogliby wesprzeć po polskiej stronie, 
nawiązali kontakt ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym i od kilku lat 
przekazują niebagatelną – bo aż kilkunastotysięczną dotację na jego funkcjonowanie. Dodał,  
iż w ostatnim czasie spotkał się z nieformalnym prezesem ww. towarzystwa i dowiedział się,  
iż był on również m.in. szefem kliniki dziecięcej w miejscowości Markendorf. Stwierdził, iż warto 
byłoby uhonorować tę działalność np. stanowiskiem Rady Powiatu w formie uchwały  
i  podziękować za wsparcie. W kwestii sytuacji MOS-u poinformował, iż jest ona stabilna  
i Zarząd jest zadowolony z dotychczasowych efektów, chociaż na początku były pewne 
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problemy organizacyjne. Zaproponował, aby podczas kolejnej sesji dyrektor Kawecka - Smalec 
przedstawiła informację w tej sprawie. Na koniec powrócił do danych przedstawionych  
przez naczelnik Bajon i podkreślił, iż w liceum ogólnokształcącym nie dość, że zdawalność 
matur wyniosła 100%, to przystąpili do nich wszyscy uczniowie. Podkreślił, iż znaleziono 
pomysł na pomoc i wspieranie najsłabszych uczniów, a dodatkowo przywrócenie Wydziału 
Oświaty daje możliwość gromadzenia wszystkich danych i dokonywania porównań. 
 

Przewodniczący Rady dodał, iż na uwagę zasługuje również wynik matur w liceum  
dla dorosłych i pogratulował 80% zdawalności. Następnie wobec braku dalszych uwag 
kontynuował obrady. 
 

Pkt 13 
Zamknięcie sesji 
 

Przewodniczący Rady w związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 1500 zamknął   
XLIV sesję Rady Powiatu Słubickiego. 
 
 
 
Protokołowała: 
 

Aleksandra Waniorek-Domańska       
Podinspektor ds. obsługi Rady Powiatu 


