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Protokół Nr XXXVII/17 
z sesji Rady Powiatu Słubickiego 

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

 

Pkt 1  
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

Trzydziestą siódmą 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 zapytał, czy radni wnoszą jakieś uwagi do porządku obrad.  
 

Starosta Marcin Jabłoński w imieniu Zarządu Powiatu złożył wniosek o wprowadzenie  
do porządku obrad punktu 9a w brzmieniu: „9a. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia 
jednostki organizacyjnej powiatu.” Powiedział, iż od jakiegoś czasu przy omawianiu 
zagadnień związanych z oświatą i jednostkami powiatowymi pojawia się kwestia tzw. 
Centrum Usług Wspólnych. Wyraził opinię, iż decyzja o likwidacji Zespołu Ekonomiczno - 
Administracyjnego Szkół było pochopna i nie przyniosła żadnych pozytywnych efektów,  
a wręcz pogorszyła jakość zarządzania jednostkami oświatowymi w wymiarze finansowo - 
operacyjnym. Nadmienił, iż na mocy zmieniających się przepisów Zarząd uznał, iż należy 
podjąć działania powołujące podobną kompleksową jednostkę, która zajmowałaby się m.in. 
jednostkami oświatowymi, a także skupiała w sobie zadania, które wynikają ze zmieniającego 
się otoczenia prawnego. Zapewnił, iż podjęcie takiej uchwały podniesie efektywność, 
skuteczność i ekonomikę funkcjonowania jednostek powiatowych i poprosił o przyjęcie ww. 
punktu do porządku obrad. 
 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są inne wnioski, a wobec ich braku poddał  
pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Starostę. 
 

Rada Powiatu 10 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się”, 
przyjęła ww. wniosek. 
 

Podinsp. ds. obsługi Rady Powiatu rozdała radnym kserokopie projektu uchwały   
w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej powiatu wraz z uzasadnieniem. 
 

Pkt 3 
Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu Nr XXXV/17 i XXXVI/17 odbytych 26 stycznia 
oraz 17 lutego br. 
 

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

Rada Powiatu w dwóch odrębnych głosowaniach, każdorazowo 12 głosami „za”  
przy 3 głosach „wstrzymujących się”, przyjęła ww. protokoły. 
 

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

Przewodniczący Rady zapytał, czy Starosta zabierze głos. 
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Starosta poinformował, iż radni otrzymali sprawozdanie w formie pisemnej i nie będzie 
zabierał głosu w tym punkcie.  
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, a wobec braku uwag zamknął ją i kontynuował 
obrady. 
 
Pkt 5 
Informacja Zarządu Powiatu o nieruchomościach Powiatu Słubickiego zbytych  
w 2016 r., trybie zbycia, uzyskanej cenie i udzielonych bonifikatach. 
 
Ww. informację w imieniu Zarządu Powiatu przedstawiła naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Starostwa Anna Śliwińska. 
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, a wobec braku uwag zamknął ją i kontynuował 
obrady. 
 
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.  
 
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 Andrzej Bycka zapytał, skąd wiadomo, iż Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ośnie 
Lubuskim będzie cieszył się zainteresowaniem potencjalnych uczniów. 
 
Starosta odpowiedział, iż z chwilą utworzenia Ośrodka rozpoczną się działania w zakresie 
informowania o możliwościach kierowania podopiecznych do takiego ośrodka. Przypomniał, 
iż na północy województwa brak jest tego typu ośrodków, a takie istnieją jedynie na południu 
województwa, tj. w Zaborze i Przytoku, przy czym ten w Zaborze prawdopodobnie będzie 
likwidowany. Podkreślił, iż w sąsiednich województwach istnieje kilka takich ośrodków. Dodał, 
iż z chwilą podjęcia działań przystosowawczych zaplanowane jest zaproszenie szefów 
jednostek, którzy mogą wpływać na decyzje rodziców o kierowaniu dzieci do takiego ośrodka, 
zaś rozpoznanie co do liczby dzieci kierowanych z naszego powiatu do tego typu ośrodków 
wskazuje na ogromne zapotrzebowanie utworzenia takiego miejsca. Nadmienił, iż ośrodek 
zacznie działalność od przyjęcia 30 podopiecznych z perspektywą umieszczenia znacznie 
większej liczby młodzieży. 
 
Radny Andrzej Bycka poprosił o nieporównywanie się z sąsiednimi, znacznie większymi 
województwami. Zapytał, czy warto wydawać środki finansowe na ten cel biorąc pod uwagę, 
iż może nie być odpowiedniej liczby podopiecznych. 
 
Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził 
głosowanie w sprawie podjęcia ww. uchwały. 
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Rada Powiatu 13 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę  
Nr XXXVII/165/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok. 
  
Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Pkt 7 
Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ekonomiczno - Rolniczych  
w Słubicach oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  
w Słubicach. 
 

Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem w imieniu Zarządu Powiatu przedstawiła 
naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Grażyna Bajon.  
 

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 Andrzej Bycka poinformował, iż w dokumentach jest zapis, że powiat podpisał już 
projekt dot. szkolnictwa zawodowego i zapytał, czy faktycznie będzie to realizowane. 
Następnie zapytał, czy wszystkie przesłanki potrzebne, by móc rozwiązać szkołę i powołać 
nowy twór, zostały zrealizowane. 
 
Członek Zarządu Amelia Szołtun poinformowała, iż modernizacja jakości szkolnictwa 
zawodowego jest projektem systemowym realizowanym przez wszystkie powiaty 
województwa lubuskiego. Dodała, iż umowa została podpisana i projekt jest już w trakcie 
realizacji. 
 

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

Rada Powiatu 12 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę  
Nr XXXVII/166/17 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ekonomiczno - Rolniczych  
w Słubicach oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  
w Słubicach. 
  
Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Pkt 8 
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie 
Lubuskim. 
 
Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem w imieniu Zarządu Powiatu przedstawiła doradca 
ds. oświaty Starostwa Urszula Zakowicz. Następnie wniosła autopoprawkę polegającą  
na usunięciu w projekcie uchwały § 3 w brzmieniu: „Organizację oraz zasady działania 
Ośrodka w Ośnie Lubuskim określa Statut stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały” 
oraz oznaczenie dotychczasowych § 4, 5 i 6 odpowiednio jako § 3, 4 i 5. Wyjaśniła,  
że w chwili obecnej brak jest przepisów wykonawczych do ustawy, co uniemożliwia nadanie 
Statutu na dzisiejszej sesji.  
 
Przewodniczący Rady poprosił kolejno o przedstawienie opinii Komisji Sfery Społecznej  
i Komisji Budżetowo - Gospodarczej o projekcie uchwały.  
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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 Bogdan Hajkowicz wyraził opinię, że utworzenie Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii spowoduje, iż zostanie utrzymane zatrudnienie kadry pedagogicznej, a budynek 
będzie dalej funkcjonował. 
 
Rady Andrzej Bycka powiedział, iż ma wątpliwości co do braku zatwierdzenia Statutu  
w uchwale. Dodał, iż każda organizacja posiada swój statut, a on sam uważa, iż powinno się 
go jednak w tym przypadku nadać , a ewentualnie zmienić po wejściu w życie nowych 
rozporządzeń. 
 
Doradca ds. oświaty Urszula Zakowicz poinformowała, iż statut określa liczbę uczniów 
i wychowanków, a na dzień dzisiejszy nie wiadomo, czy nowe rozporządzenie w sprawie 
statutu pozostawi liczbę 12 wychowanków w oddziale jako podstawę funkcjonowania 
ośrodka, czy będzie to jednak liczba zwiększona. Nadmieniła, iż w przypadku nadania 
Statutu w dniu dzisiejszym organ nadzoru prawnego mógłby go odrzucić, a w związku z tym 
i całą uchwałę, w związku  z tym zasadne jest zaczekanie na nowe przepisy. Następnie 
opisała krótko warunki w zakresie bazy lokalowej i wyposażenia, jakie muszą być spełnione 
w Ośrodku. Zapewniła, iż powiat będzie czynił starania, aby pozyskać środki z Krajowego 
Funduszu Stypendialnego na szkolenie nauczycieli i wychowawców, zaś część środków 
zaplanowana jest do pozyskania z projektu „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego”. 
Nadmieniła, iż nie są planowane zwolnienia nauczycieli pracujących w obecnym Zespole 
Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim. 
 
Radny Andrzej Bycka ponownie zaapelował o nadanie Statutu zwracając uwagę, że taki 
dokument mają wszystkie jednostki, fundacje i stowarzyszenia. 
 
O godz. 1350 salę opuścił radny Robert Tomczak i od tej chwili Rada obradowała  
w składzie 14-osobowym. 
 
Doradca ds. oświaty Urszula Zakowicz powiedziała, iż obecne statuty będą zmieniane  
do 30 września br., zaś MOS będzie funkcjonował od 1 września br. i obowiązkiem dyrektora 
będzie przygotowanie Statutu, a wówczas Rada Powiatu będzie miała możliwość 
zatwierdzenia go do 30 listopada br. 
 
Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził 
głosowanie w sprawie podjęcia ww. uchwały. 
 

Rada Powiatu 12 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła 
uchwałę Nr XXXVII/167/17 w sprawie utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Ośnie Lubuskim. 
  
Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Pkt 9 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2017 roku, na które 
przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
 
Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem w imieniu Zarządu Powiatu przedstawiła 
dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach Anna Gołębiowska. 
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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 13 głosami „za”, przy 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę  
Nr XXXVII/168/17 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2017 roku, na które przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
  
Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 9a 
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej powiatu. 
 
Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem w imieniu Zarządu Powiatu przedstawił Starosta 
Marcin Jabłoński. Odnosząc się do słów radnego Bycki zapewnił, iż brak Statutu MOS-u  
nie oznacza uchylania się od obowiązku jego uchwalenia. Dodał, iż po rozpoznaniu potrzeb  
i uwarunkowań Ośrodka można będzie stworzyć odpowiedni dla niego Statut. Wracając  
do tematu ww. projektu uchwały nadmienił, iż pojawiły się pewne naturalne okoliczności, 
które pozwalają przyspieszyć proces utworzenia jednostki organizacyjnej powiatu, tzw. 
Centrum Usług Wspólnych, a okolicznością taką jest wypowiedzenie umowy najmu całego 
piętra w internacie Zespołu Szkół Technicznych przez obecnego najemcę, co spowoduje brak 
konieczności poniesienia nakładu finansowego na odtworzenie miejsc pracy. Poinformował, 
iż istotnym argumentem przemawiającym za utworzeniem jednostki jest również kwestia 
odpowiedzialności osób zajmujących się rozliczaniem podatku VAT, jednolitym plikiem 
kontrolnym i podobnymi kwestiami. Dodał, iż zakres spraw, którymi ta jednostka miałaby się 
zajmować jest precyzyjnie opisany w projekcie uchwały, zaś wychodząc naprzeciw 
ewentualnym obawom przytoczył zapis ze Statutu jednostki, tj. „wykonywanie dyspozycji 
środkami pieniężnymi zleconych przez kierowników jednostek obsługiwanych” i zapewnił,  
iż chodzi tu o kwestie operacyjne, a nie utrudnianie komuś funkcjonowania. Poinformował,  
iż wskazanych zostało 12 jednostek, które będą objęte obsługą przez CUW, w związku z tym 
osoba kierująca jednostką musi być wysokiej klasy specjalistą, a konkurs na to stanowisko 
powinien być ogłoszony jak najszybciej. Dodał, iż taka osoba byłaby współodpowiedzialna  
za okres przygotowania tej jednostki do podjęcia działań we współpracy z Zarządem,  
a jednym z jej zadań byłoby spotkanie się ze wszystkimi kierownikami i dyrektorami 
wskazanych jednostek oraz omówienie, przeanalizowanie i wypracowanie wspólnego 
sposobu przejęcia zadań.  Zapewnił, iż w razie konieczności i po szczegółowej analizie liczby 
jednostek obsługiwanych przez CUW, można będzie jeszcze przed 1-ym maja skorygować 
uchwałę i wówczas przedstawiony zostanie szczegółowy zakres spraw prowadzonych  
przez tę jednostkę.  
      
O godz. 1408 na salę wrócił radny Robert Tomczak i od tej chwili Rada obradowała ponownie 
w składzie 15-osobowym. 
  
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
 
Radny Andrzej Bycka powiedział, iż w chwili powoływania ZEAS-u mocno wierzył w jego 
sens, zaś odnośnie CUW nie przekonał go argument zwalniającego się miejsca i jest to słaba 
przesłanka na utworzenie tej jednostki. Następnie zapytał, ile osób straci pracę i czy Zarząd 
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Dróg Powiatowych również musi być objęty tą uchwałą. Stwierdził także, iż spotkanie  
z dyrektorami i kierownikami powinno odbyć się przed utworzeniem jednostki. 
 
O godz. 1415 salę opuścił radny Bogdan Hajkowicz i od tej chwili Rada obradowała  
w składzie 14-osobowym. 
 
Starosta zapewnił, iż kwestia lokalu nie jest jedyną przesłanką, lecz istotną, gdyż miejsce to 
spowoduje z pewnością spadek kosztów dot. czynszu. Odnośnie kierownika jednostki i jego 
wysokich kwalifikacji dodał, iż nie ma obaw, iż taka osoba się nie znajdzie, a konkurs 
zostanie ogłoszony niezwłocznie po podjęciu uchwały. Następnie zapewnił, iż utworzenie 
jednostki nie wiąże się z istotną redukcją miejsc pracy i spektakularnymi zmianami z tym 
związanymi, lecz z odpowiedzialnością za prawidłowość realizacji zadań.  
 
Radny Andrzej Bycka zapytał, czy odbyło się już spotkanie z dyrektorami i kierownikami 12 
jednostek organizacyjnych wymienionych w ww. projekcie uchwały.  
 
Starosta odpowiedział, że osoba kierująca tą jednostką spotka się z każdym indywidualnie. 
 
Radny Andrzej Bycka zapytał o kwestie włączenia do CUW Powiatowego Urzędu Pracy  
i Starostwa Powiatowego w Słubiach. 
 
Starosta zapewnił, iż nie zostaną rozwiązane wszystkie stanowiska pracy związane  
z księgowością. Dodał, że w Starostwie pracują osoby zajmujące się finansami jednostek 
oświatowych i one na pewno przejdą do CUW, natomiast szereg innych czynności z tym 
związanych pozostanie w Starostwie i innych jednostkach. Dodał, iż temat ten z pewnością 
powróci jeszcze na sesję Rady Powiatu i przedstawiony zostanie ostateczny wykaz 
jednostek, które wejdą do CUW. 
 
O godz. 1425 na salę wrócił radny Bogdan Hajkowicz i od tej chwili Rada obradowała 
ponownie w składzie 15-osobowym. 
 
Radny Andrzej Bycka zapytał, kiedy pracownicy będą wiedzieć, czy stracą pracę. 
 
Starosta poinformował, iż takich sytuacji się nie przewidzi, ale zapewnił, iż nikt w sposób 
bezprawny pracy nie straci, a nowej osobie należy dać możliwość i swobodę skutecznego 
doboru kadry. Kończąc zapewnił, iż czuje się w pełni odpowiedzialny za utworzenie CUW  
i nie będzie się uchylać od odpowiedzialności ani teraz, ani w przyszłości.  
 
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” i 1 głosie „wstrzymującym się”, 
podjęła uchwałę Nr XXXVII/169/17 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej powiatu. 
  
Ww. projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz ww. uchwała stanowią załączniki  
do niniejszego protokołu. 
 
Pkt 10 
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach  
za 2016 rok, w tym sprawozdanie z efektów pracy zespołu ds. rodzinnej pieczy 
zastępczej. 
 
Ww. sprawozdanie przedstawiła dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Słubicach Anna Gołębiowska. 
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O godz. 1430 salę opuścił Wicestarosta Leopold Owsiak oraz radny Ryszard Chustecki  
i od tej chwili Rada obradowała w składzie 13-osobowym. 
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, a wobec braku uwag zamknął ją i kontynuował 
obrady. 
 
Pkt 11 
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie za 2016 rok. 
 
Ww. sprawozdanie przedstawiła kierownik Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie 
Katarzyna Misztak. 
 
O godz. 1432 salę opuścił radny Robert Tomczak, zaś na salę powrócili Wicestarosta Leopold 
Owsiak oraz radny Ryszard Chustecki i od tej chwili Rada obradowała w składzie  
14-osobowym. 
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, a wobec braku uwag zamknął ją i kontynuował 
obrady. 
 

Pkt 12 

Sprawozdanie z działalności Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Nasza Chata”  

w Cybince za 2016 rok. 

 
Ww. sprawozdanie przedstawiła dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Nasza 
Chata” w Cybince Dorota Łazarczyk. 
 
O godz. 1437 salę opuścił radny Wojciech Dereń i od tej chwili Rada obradowała  
w składzie 13-osobowym. 
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, a wobec braku uwag zamknął ją i kontynuował 
obrady. 
 
Pkt 13 
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za 2016 
rok. 
 
O godz. 1440 na salę wrócił radny Wojciech Dereń i od tej chwili Rada obradowała ponownie 
w składzie 14-osobowym. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, iż ww. sprawozdanie zostało przekazane w formie 
pisemnej, a w dniu dzisiejszym Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Zbigniew 
Ciechanowicz poinformował, iż obowiązki służbowe nie pozwalają mu na udział  
w sesji. Odczytał pismo Inspektora w tej sprawie. Poprosił o zgłoszenie ustne lub pisemne 
ewentualnych pytań, które zostaną przekazane do Inspektoratu. Nadmienił również,  
iż p. Ciechanowicz zrezygnował z pełnienia funkcji Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego.  
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
 
Radny Andrzej Bycka złożył podziękowanie za dotychczasową pracę Inspektora 
Ciechanowicza. 
 
Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i kontynuował 
obrady. 
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Pkt 14 
Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych. 

 

Przewodniczący Rady odczytał pisma, które wpłynęły na jego ręce, tj. pismo ze Związku 
Zawodowego Służby Celnej Województwa Lubuskiego dot. Komitetu Honorowego Powołania 
Izby Pamięci Urzędu i Izby Celnej w Rzepinie, a także pismo z Ministerstwa Rozwoju  
i Finansów w sprawie wyrażenia stanowiska dot. planowanej reorganizacji administracji 
podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. Następnie przytoczył fragment drugiego 
pisma, tj.: „Założenia nowej struktury organizacyjnej KAS przewidują bowiem, że na bazie 
Izby Celnej w Rzepinie zostanie zorganizowana Delegatura Lubuskiego UCS, której struktura 
będzie w znaczącej części powielała strukturę UCS w Gorzowie Wlkp. Ponadto, koncepcje 
wykonywania zadań centralnych realizowanych obecnie przez Izbę Celną w Rzepinie 
przewidują, że będą one nadal realizowane w Rzepinie w oparciu o miejscową infrastrukturę  
i kadry”. 
 
Pkt 15 
Zamknięcie sesji. 
 

Przewodniczący Rady w związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 1445 zamknął  
XXXVII sesję Rady Powiatu Słubickiego. 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
 
Aleksandra Waniorek-Domańska       
Podinspektor ds. obsługi Rady Powiatu 


