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Protokół Nr XLV/17 
z sesji Rady Powiatu Słubickiego 

odbytej w dniu 28 listopada 2017 roku 
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach 

 

Pkt 1  
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

Czterdziestą piątą 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 15 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 przypomniał, że wszyscy radni otrzymali porządek sesji. Następnie 
wniósł o usunięcie z porządku pkt 6, tj.: „Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia 
mandatu radnego” oraz zmianę odpowiednio dotychczasowej numeracji kolejnych punktów. 
Nadmienił, iż skieruje uchwałę do Komisji Rewizyjnej celem jej zbadania. Zapytał, czy są jakieś 
inne uwagi do porządku obrad, a wobec ich braku zarządził głosowanie nad zgłoszonym 
wnioskiem.  
 

Rada Powiatu jednogłośnie – 15 głosami „za”, przyjęła ww. wniosek, w związku z tym pkt 6 
został usunięty z porządku obrad, a dotychczasowe punkty 7-16 otrzymały numerację 6-15.  
 

Pkt 3 
Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Powiatu Słubickiego. 
 

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

Rada Powiatu jednogłośnie - 12 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się”, przyjęła 
protokół z XLIV sesji. 
 

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

Przewodniczący Rady zapytał, czy Starosta zabierze głos. 
 

Starosta powiedział, iż radni otrzymali sprawozdanie na piśmie, jednakże chce zwrócić uwagę 
na kilka spraw. Powiadomił o uruchomieniu w ramach projektu „Rozwój e-usług w Powiecie 
Słubickim” i zachęcił do korzystania z dwóch bezpłatnych aplikacji, tj. aplikacji „Blisko”  
w ramach ogólnopolskiego regionalnego systemu ostrzegania, przekazującej mieszkańcom 
szereg ważnych informacji związanych z bezpieczeństwem, a także aplikacji turystycznej 
„Powiat Słubicki” informującej o powiecie, jego gminach, wszelkich atrakcjach i istotnych 
miejscach. Następnie podziękował wszystkim za udział w obchodach 99-lecia odzyskania 
niepodległości i dodał, iż podejmowane są działania związane z zaangażowaniem gmin powiatu 
w przygotowanie przyszłorocznych obchodów tego święta. W dalszej kolejności przypomniał  
o obchodzonym niedawno Dniu Pracownika Socjalnego, podkreślił trudną pracę, wysiłek, 
zaangażowanie oraz efekty ich działań. Poinformował też, iż powiat po raz pierwszy  
od dłuższego czasu złożył kilka wniosków do programu przebudowy dróg lokalnych, które dot. 
dróg powiatowych relacji Smogóry - Boczów, Nowe Biskupice - Rzepin oraz Kłopot - Krzesin. 
Nadmienił, iż Zarząd wystąpił o zmianę usytuowania tych projektów w taki sposób, aby droga 
Nowe Biskupice - Rzepin trafiła na listę rezerwową z uwagi na fakt, iż droga ta trafiła również  
do puli wniosków finansowanych przez INTERREG i bardzo prawdopodobne jest uzyskanie 
dofinansowania z funduszy międzynarodowych. Podziękował Zarządowi Dróg Powiatowych, 
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który z wielką skutecznością przygotował profesjonalne i wysokiej jakości projekty ocenione 
najwyżej w skali całego województwa. Przypomniał też o dalszych pracach w ramach projektu 
„Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim” dot. doprowadzenia do wszystkich powiatowych szkół 
światłowodu, co wiąże się z dostępem do szerokopasmowego internetu, a także trwających 
postępowaniach dot. zakupu 3 pojazdów z dofinansowaniem ze środków PFRON, w tym  
dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie oraz środowiskowych domów w Cybince  
i Górzycy. Powiadomił ponadto, iż trwają prace nad utworzeniem Dziennego Domu Seniora  
w budynku byłej przychodni w Słubicach i wyraził nadzieję, iż projekt e-Zdrowie - po złożonym 
skutecznie odwołaniu i uzyskaniu ostatecznie najwyżej oceny w skali całego województwa -
zostanie zrealizowany. Nadmienił, iż trwają ostateczne uzgodnienia związane z budową  
sali przy Zespole Szkół Licealnych dot. wsparcia ze strony samorządu województwa  
oraz poinformował o przyznaniu środków z programu rządowego na utworzenie gabinetów 
profilaktyki zdrowotnej w szkołach powiatowych. Na koniec odniósł się do wyroku Naczelnego 
Sądu Administracyjnego z 22 listopada br. i powiedział, iż sąd rozstrzygnął spór z Wojewodą 
Lubuskim dot. jednej z uchwał podjętych przez Zarząd w sprawie rozdysponowania środków  
dla organizacji pożytku publicznego, lecz w żaden sposób nie odnosił się do legitymizacji 
Zarządu wybranego 22 marca 2016 r. Zapewnił o braku konsekwencji z tego tytułu  
dla powiatu. Odnośnie kwestii windy zbudowanej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Słubicach przypomniał, iż środki na nią uzyskał obecnie funkcjonujący Zarząd i p. Piotrowi 
Łuczyńskiemu, który poruszył ten temat w piśmie skierowanym do radnych, zapewne zatarło się 
w pamięci parę faktów z tym związanych. Kończąc stwierdził, iż również informacje dot. spraw 
sądowych, które podał p. Łuczyński w swoim piśmie, są nieprawdziwe i zapewnił, iż jeżeli 
będzie taka konieczność, Zarząd odniesie się do tego na piśmie.  
 

O godz. 1320 na salę przybył radny Tomasz Pisarek i od tej chwili Rada obradowała w składzie 
16-osobowym. 
  
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
 

Radny Tomasz Stupienko powiedział, iż nie miał okazji zapoznać się z przytoczonym  
przez Starostę pismem p. Piotra Łuczyńskiego i w związku z tym trudno jest się odnieść  
do wszystkich poruszonych wątków. Dodał, iż każdy może interpretować wyroki po swojemu  
i zapewnił, iż nikt nie ma wątpliwości odnośnie wyroku z 29 grudnia 2016 r. dot. wyboru nowego 
Zarządu. Poprosił o udostępnienie pisma p. Łuczyńskiego radnym.  
 

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

Pkt 5 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Powiatowego Urzędu Pracy  
w Słubicach 
 

Powyższe sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Pisarek. 
Podziękował dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy za wzorowe działanie kierowanej przez nią 
jednostki. 
 

O godz. 1330 salę opuściła radna Krystyna Skubisz i od tej chwili Rada obradowała w składzie 
15-osobowym. 
 

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

Ww. sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 6  
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. 
 

Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Tomasz Pisarek.  
 

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

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

Rada Powiatu 13 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę  
Nr XLV/210/17 w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2018. 
 

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 7 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 
 

Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Tomasz Pisarek. 
 

O godz. 1340 na salę powróciła radna Krystyna Skubisz i od tej chwili Rada ponownie 
obradowała w składzie 16-osobowym. 
 

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. 
 

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

Rada Powiatu 11 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” oraz 4 głosach „wstrzymujących się”, 
podjęła uchwałę Nr XLV/211/17 w sprawie rozpatrzenia skargi. 
 

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 8 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Gminy Maszewo. 
 

Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem w imieniu Zarządu Powiatu przedstawił Geodeta 
Powiatowy Grzegorz Majek. Dodał, iż przeprowadzono konsultacje wśród mieszkańców gminy 
Maszewo w tej sprawie i 100% osób biorących udział opowiedziało się za zmianą granic. 
 

O godz. 1345 salę opuścił radny Robert Tomczak 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 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.  



4 
 

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

Rada Powiatu 13 głosami ,,za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę  
Nr XLV/212/17 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Gminy Maszewo. 
 

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 9 
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 omówiła autopoprawkę polegającą na przeniesieniu 
planowanych wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 10.500 zł na zabezpieczenie 
środków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz zwiększeniu planowanych dochodów  
na windę przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę 3.354 zł. 
 

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

Rada Powiatu 13 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę  
Nr XLV/213/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok. 
 

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 10 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Słubickiego na lata 2017-2026. 
 

Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem w imieniu Zarządu Powiatu przedstawiła Skarbnik 
Powiatu Anna Górska. Następnie wprowadziła autopoprawkę polegającą na zmianach  
w planie dochodów i wydatków na rok 2017. 
 

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 13 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę  
Nr XLV/214/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 
2017-2026. 
 

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 11 
Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej 
Specjalnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno - 
Wychowawczym w Słubicach. 
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Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem w imieniu Zarządu Powiatu przedstawiła gł. spec. 
ds. oświaty Starostwa Urszula Zakowicz. 
 

O godz. 1400 na salę powrócił radny Robert Tomczak i od tej chwili Rada ponownie obradowała 
w składzie 16-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.  
 

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

Rada Powiatu 13 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę  
Nr XLV/215/17 w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym 
w Słubicach. 
 

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 12 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania 
dodatków i innych elementów wynagradzania nauczycieli. 
 

Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem w imieniu Zarządu Powiatu przedstawiła gł. spec. 
ds. oświaty Starostwa Urszula Zakowicz. 
  

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 13 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę  
Nr XLV/216/17 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków i innych elementów 
wynagradzania nauczycieli. 
 

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 13  
Przedstawienie informacji dot. funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Ośnie Lubuskim. 
 

Ww. informację przedstawiła gł. spec. ds. oświaty Starostwa Urszula Zakowicz. 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i zapytał o konieczną liczbę wychowanków 
pozwalającą na samofinansowanie się Ośrodka. Następnie zapytał o grupę wiekową 
wychowanków oraz o zatrudnienie stażystów. 
 

Gł. spec. ds. oświaty Starostwa Urszula Zakowicz odpowiedziała, iż w Zespole Szkół 
Ekonomicznych w Ośnie istnieje obecnie klasa 3 i 4, a pracują tam nauczyciele zatrudnieni  
w tej szkole. Dodała, iż część z nich zdecydowała się na pozostanie w MOS-ie oraz w Szkole 
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Podstawowej Specjalnej i podkreśliła, iż większość z nich nie ma stażu awansu zawodowego, 
który zdobyli na przestrzeni pracy w ZSE, ponieważ nie mając kwalifikacji do pracy w MOS-ie 
nauczyciele ci stają się stażystami, a zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej nauczyciel w MOS-ie musi posiadać wykształcenie w zakresie resocjalizacji  
lub socjoterapii. Dodała, iż 13 nauczycieli podjęło obecnie studia podyplomowe w tym zakresie, 
a środki na ten cel zostały pozyskane dzięki wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy z Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego. W kwestii pożądanej liczby wychowanków poinformowała,  
iż najlepiej, aby było ich 60-90. Dodała, iż na dzień dzisiejszy ośrodek nie jest przygotowany  
na przyjmowanie dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, niedostosowanych 
społecznie czy zagrożonych społecznie oraz posiadających problemy natury psychiatrycznej  
i zdrowotnej, tzn. dzieci, które przyjmują leki. Zapewniła, iż jeżeli tylko w Ośrodku pojawi się 
pielęgniarka uprawniona do podawania dzieciom leków, wówczas będzie możliwe przyjmowanie 
dzieci z takimi orzeczeniami. 
 

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

Pkt 14 
Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych. 
 

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

Radny Tomasz Stupienko zwrócił się o udzielenie pisemnych odpowiedzi na dwa zapytania,  
tj. czy było prowadzone postępowanie egzekucyjne przez komornika w sprawie pracowniczej,  
a jeżeli tak, to jaką kwotę komornik zabezpieczył i jaką wypłacił w tej sprawie oraz, na jakim 
etapie jest realizowany przez szpital projekt dot. rozbudowy SOR, ponieważ wcześniej pojawił 
się problem natury formalnej i projekt został odrzucony. 
 

Radna Krystyna Skubisz zwróciła się o udzielenie pisemnej odpowiedzi dot. odchwaszczania 
chodników w Lubiechni Wielkiej. Zapytała też o postępowanie dot. utwardzenia drogi  
w Kunicach. Dodała, iż wcześniej był pisany wniosek do Zarządu w tej sprawie, jednakże 
odpowiedź była negatywna ze względu na brak funduszy i konieczność odmalowania biura. 
Wyraziła nadzieję, iż w roku 2017 będzie to zrobione. Zwróciła uwagę na zatrudnienie  
przez Zarząd Dróg Powiatowych dwóch pracowników spośród radnych, co oznacza posiadanie 
środków finansowych. Następne poprosiła o udostępnienie wszystkim radnym wspomnianego 
pisma p. Łuczyńskiego, a w szczególności radnym klubu „Radni dla Powiatu”. Na koniec 
zapytała, czy prawdą jest, iż została powołana firma zewnętrzna, która będzie robiła za panią 
Skarbnik i za pracowników, którzy biorą za to pieniądze, program naprawczy powiatu, a jeśli tak, 
to jaka to firma i jakie koszty powiat poniesie w tej kwestii. 
 

Radny Wojciech Dereń w kwestii odchwaszczenia chodników poinformował, iż zostało to już 
zrobione mniej więcej miesiąc temu, a dokładna data figuruje w dokumentach w tej sprawie. 
Następnie poinformował, iż w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Rzepinie na skutek zalania 
konieczne jest przeprowadzenie remontu i zaproponował, aby każdy radny przekazał swoją 
jedną dietę na ten cel.  
 

Przewodniczący Rady z uwagi na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i termin następnej 
sesji Rady Powiatu przypadający już po świętach złożył wszystkim obecnym najserdeczniejsze 
życzenia bożonarodzeniowe. Wobec braku dalszych uwag kontynuował obrady.  
 

Pkt 15 
Zamknięcie sesji 
 

Przewodniczący Rady w związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 1420 zamknął   
XLV sesję Rady Powiatu Słubickiego. 
 
 
 
Protokołowała: 
 

Aleksandra Waniorek-Domańska       
Podinspektor ds. obsługi Rady Powiatu 


