
 

Protokół Nr XXXIV/16 
z sesji Rady Powiatu Słubickiego 

odbytej w dniu 30 grudnia 2016 roku 
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach 

 

Pkt 1  
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

Trzydziestą czwartą w V kadencji sesję Rady Powiatu Słubickiego otworzył o godz. 1300 

Przewodniczący Rady Wiesław Kołosza. Powitał radnych, kierowników jednostek, 
pracowników Starostwa oraz pozostałych gości, w tym Senatora RP p. Waldemara 
Sługockiego. 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. 
 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Senatorowi Waldemarowi Sługockiemu.  
 

Senator Sługocki podziękował za zaproszenie na sesję. Stwierdził, że koniec roku to dobry 
czas na podsumowanie, oceny i refleksje, których jest niestety w jego ocenie mało. Odniósł 
się do sytuacji wymiaru politycznego minionego roku i podkreślił, iż była to sytuacja trudna 
zarówno dla samorządu wojewódzkiego, powiatowego, jak i gminnego. Dodał, że pojawiły się 
próby zawłaszczania kompetencji, które dziś są domeną samorządu terytorialnego,  
tj. m.in. projekt ustawy, który wyłącza spod jurysdykcji samorządu terytorialnego szczebla 
wojewódzkiego wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 
Przypomniał, że szczebel samorządu terytorialnego tworzył się w roku 1990, a 5 czerwca 
1998 r. na mocy ustaw powołano do życia dwa kolejne, tj. samorząd powiatowy  
i wojewódzki. Dodał, iż wszyscy umówili się, że realizacja zadań publicznych za pomocą 
wspólnot lokalnych powinna być efektywniejsza z punktu widzenia obywatela, stąd zatem 
podział kompetencji na samorząd gminny, powiatowy i wojewódzki, co później zaowocowało 
bardzo dobrą oceną ze strony Polaków i środowiska międzynarodowego. Nadmienił,  
iż w Powiecie Słubickim pojawiła się próba ingerencji władzy rządowej w powiatową,  
tj. ingerencja Pana Wojewody, gdyż mówi się o tym, że to obywatele decydują o tym, jak 
wygląda scena polityczna zarówno w Polsce, jak i w wymiarze gminnym, powiatowym oraz 
wojewódzkim, a tutaj wola przedstawicieli mieszkańców Powiatu Słubickiego była 
jednoznaczna. Dodał, iż służby p. Wojewody zakwestionowały legalność wyboru p. Marcina 
Jabłońskiego na Starostę, jednak spór został rozstrzygnięty w pierwszej fazie 22 kwietnia,  
a następnie przez Naczelny Sąd Administracyjny w dniu wczorajszym, a jest to dowód  
na to, że żyjemy w państwie, w którym jest szacunek dla przepisów prawa i są instytucje, 
które stoją na straży przepisów prawa i mimo tego, że Trybunał Konstytucyjny i perypetie  
z nim związane nie napawają optymizmem, wyraził nadzieję, że głos społeczności 
międzynarodowej spowoduje, że również ta sytuacja zostanie poddana głębszej refleksji  
i ocenie. Kończąc zaapelował o możliwość realizacji przez samorządowców swoich zadań, 
kompetencji i obowiązków w imieniu obywateli, zadeklarował swoją pomoc w rozwiązywaniu 
wszelakich problemów oraz życzył w roku 2017 dobrej współpracy, jak najmniej sporów  
w Radzie Powiatu oraz zawierania mądrych kompromisów dla dobra obywateli. Podkreślił,  
iż najważniejsza jest realizacja misji publicznej i działanie w jej interesie, a w związku z tym 
życzył Staroście rozwiązania wszelkich problemów i wyraził nadzieję, że służby  
p. Wojewody będą otwarte, gotowe na współpracę i poszukiwanie takich rozwiązań, które 
spowodują, że problemy Powiatu Słubickiego będą rozwiązane.  
 

Pkt 2 
Przedstawienie porządku obrad. 
 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni wnoszą jakieś uwagi do porządku obrad.  
 

Radny Tomasz Stupienko w imieniu klubu radnych „Radni dla Powiatu” złożył wniosek 
formalny o wykreślenie z porządku obrad pkt 8 i 9, dot. podjęcia uchwał w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 oraz uchwalenia budżetu  
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na rok 2017. Poinformował, iż radni otrzymali tylko część dokumentów, a na wniosek 
Przewodniczącego Tomczaka otrzymali dodatkowo opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej  
i po zapoznaniu się z projektami uchwał stwierdzili, iż oba te projekty są prognozą  
na podstawie wniosku, jaki Zarząd złożył do Wojewody, ta zaś jest nieznana. Poprosił  
o przełożenie terminu głosowania na maksymalny termin, czyli do końca stycznia 2017 roku, 
aby można było pracować nad kompletem dokumentów.  
 

Radny Tomasz Pisarek poinformował, iż projekt uchwały procedowany jest o oparciu  
o dzisiejszą sytuację, tj. brak rozstrzygnięcia p. Wojewody. Nadmienił, że projekty uchwał 
uzyskały pozytywne opinie wszystkich komisji pracujących przy Radzie Powiatu, a plan 
finansowy można zmieniać w zależności od kształtującej się sytuacji, co czynione jest  
przez cały rok budżetowy. 
 

Przewodniczący Rady wniósł o poszerzenie porządku obrad, tj. wprowadzenie po punkcie 
13 dodatkowych punktów 13a i 13 b w brzmieniu: 
„13a. Podjęcie uchwały w sprawie apelu do Wojewody Lubuskiego o podjęcie partnerskiej 
współpracy z Zarządem Powiatu Słubickiego. 
13b. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego planowanej 
reorganizacji administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej.” 
 

O godz. 1337 na salę przybył radny Andrzej Bycka i od tej chwili Rada obradowała  
w składzie 15-osobowym. 
 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są inne wnioski, a wobec ich braku, zarządził 
głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad. 
 

Rada Powiatu - w trzech odrębnych głosowaniach - 3 głosami „za”, przy 12 głosach 
„przeciw” odrzuciła wniosek o usunięcie pkt 8 i 9, 12 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” 
przyjęła wniosek o dodanie do porządku obrad pkt 13a oraz 12 głosami „za”, przy 3 głosach 
„przeciw” przyjęła wniosek o dodanie do porządku obrad pkt 13b. 
 

Pracownik ds. obsługi Rady Powiatu rozdał radnym projekty uchwał dot. pkt 13a i 13b. 
 

Kserokopie ww. projektów uchwał stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 3 
Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu Nr XXXI/16, XXXII/16 i XXXIII/16.  
 

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

Rada Powiatu w trzech 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. 
 

Starosta powiedział, że radni otrzymali sprawozdanie w formie pisemnej, w związku z tym 
nie będzie go przedstawiał, jednak w kilku słowach chciałby się odnieść do wczorajszego 
ostatecznego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Stwierdził, że od początku był 
przekonany, że stoi w obronie słusznych interesów, prawidłowego postępowania  
i demokratycznych praw samorządu terytorialnego. Przeprosił wszystkich za wszystkie 
niedogodności i trudny czas oraz wyraził nadzieję na nadrobienie straconego czasu. 
Poinformował, iż na następnej sesji przedstawi w szczegółach dokumenty dot. problemów 
finansowych powiatu, rozwinie dokładnie ten wątek i pokaże, jak wiele zostało zrobione  
w tej kwestii, a były to propozycje poważne, odpowiedzialne i profesjonalne, zaś rozwiązanie 
problemu nie jest skomplikowane i wymaga jedynie dobrej woli ze strony zainteresowanych.  
 



 

Pkt 5 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają  
z upływem roku budżetowego 2016. 
 

Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem w imieniu Zarządu Powiatu przedstawiła 
Skarbnik Powiatu Anna Górska.  
 

O godz. 1345 salę opuścił radny Wojciech Dereń i od tej chwili Rada obradowała  
w składzie 14-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 11 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę  
Nr XXXIV/145/16 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2016. 
  

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

O godz. 1350 na salę wrócił radny Wojciech Dereń i od tej chwili Rada ponownie 
obradowała w składzie 15-osobowym. 
  
Pkt 6 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego  
na 2016 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.  
 

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

Członek Komisji Sfery Społecznej Amelia Szołtun poinformowała, że Komisja na swoim 
posiedzeniu nie zdążyła zaopiniować dwóch projektów uchwał. 
 

Przewodniczący Rady o godz. 1345 zarządził 15-minutową przerwę w celu kontynuowania 
posiedzenia Komisji, a po przerwie wznowił obrady.  
 

Członek Komisji Sfery Społecznej Amelia Szołtun poinformowała, że Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt ww. uchwały. 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
 

Radna Krystyna Skubisz poprosiła o zwrócenie uwagi radnej Danucie Sawickiej, aby ta nie 
palila papierosów w toalecie podczas przerw w obradach Rady. 
 

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

Rada Powiatu 12 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę  
Nr XXXIV/146/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok. 
  

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 



 

Pkt 7 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2016 - 2026. 
 

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

Rada Powiatu 12 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę  
Nr XXXIV/147/16 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2016 - 2026. 
  
Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 8 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Słubickiego na lata 2017 - 2026. 
 

W imieniu Zarządu Powiatu projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem oraz autopoprawką, 
a także opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, przedstawiła Skarbnik Powiatu Anna 
Górska.  
 

Przewodniczący Rady poprosił kolejno o przedstawienie opinii Komisji Sfery Społecznej, 
Komisji Budżetowo - Gospodarczej oraz Komisji Rewizyjnej 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. 
 

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Pisarek poinformował, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
 

Radny Tomasz Stupienko powiedział, iż ze skrupulatnością przeczytał materiały dot. 
projektu ww. uchwały, a także projektu budżetu na 2017 rok. Dodał, iż Przewodniczący klubu 
„Radni dla Powiatu” poprosił Zarząd o udostępnienie radnym opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, aby mogli się z nią zapoznać. Zwrócił uwagę, iż opinia jest pozytywna,  lecz 
z istotnym zastrzeżeniem, a Izba wskazała na dwie decyzje Ministra Finansów  
z 31 grudnia 2013 roku na łączną kwotę ok. 3,5 mln zł z odsetkami od maja 2016 roku  
w wysokości 20 tys. zł miesięcznie, co daje kwotę ok. 6 mln zł, jaką Powiat jest winien 
Skarbowi Państwa. Powiedział, iż z opinii dowiedział się, że Powiat 14 września br. 
wystosował do Wojewody wniosek w sprawie rozłożenia na raty lub umorzenie  
ww. zadłużenia, gdzie również była podana propozycja dot. kwot i terminu spłaty. Dodał,  
iż pani Skarbnik wraz z Zarządem przyłożyli się do ww. wniosku wskazując, iż Powiat jest  
w stanie spłacać wysokie pieniądze. Następnie zwrócił uwagę na zapis w opinii, iż Powiat 
Słubicki nie posiada środków umożliwiających jednorazową, zgodnie z upomnieniami, spłatę 
zobowiązań z tytułu opłat eksploatacyjnych należnych Skarbowi Państwa wraz  
z odsetkami i kosztami postępowania. Kończąc poinformował, iż decyzja Wojewody w ww. 



 

sprawie została wydana 9 grudnia br. i dlatego właśnie prosił o przesunięcie na koniec 
stycznia głosowania nad Wieloletnią Prognozą Finansową i nad budżetem, by móc zapoznać 
się szczegółowo z kompletem dokumentów. Dodał również, iż ww. decyzja,  
w której mówi się o odmowie rozłożenia długu na raty czy też jego umorzenia, została 
przesłana w tym samym dniu, lecz nie została odebrana przez pełnomocnika. Ponownie 
zaapelował o przełożenie głosowania dot. pkt 8 i 9 na koniec stycznia.  
 

Starosta poinformował, iż radny Stupienko nikogo nie zaskoczył, gdyż decyzja Wojewody nie 
była żadną niespodzianką ani tajemnicą, a ponadto przysługuje prawo odwołania się  
od niej do Ministra Finansów, co oczywiście zostanie zrobione. Dodał również, iż radny 
Stupienko miał kilkanaście miesięcy, aby zrobić coś z tą sprawą, lecz nie zrobił kompletnie 
nic i nie złożył żadnego wniosku, a obecne problemy są po części jego winą z uwagi  
na brak jakiegokolwiek działania. Powiedział, że prośba o odłożenie głosowania w ww. 
punkcie zmierza do uprawdopodobnienia wyimaginowanego wyobrażenia o tym, że pojawi 
się komisarz i rozwiąże problemy Powiatu. Dodał, iż radny Stupienko nie wie jak działa 
Komisarz, ale on chętnie mu o tym opowie, gdyż kilka razy w życiu powoływał Komisarza. 
Podkreślił, iż Komisarz działa tak samo jak Zarząd Powiatu, a jedyne narzędzia  
i instrumenty, jakie ma do dyspozycji, są dokładnie takie same, jakie ma Zarząd teraz. 
Poinformował, iż Komisarz nie dostaje nic poza pieczątką, adresem gdzie się ma stawić  
i opisem zadań, którymi ma się zająć. Zapewnił, iż wszystko co proponuje Zarząd, jest 
jednocześnie maksimum tego, co może zrobić Komisarz, więc czekanie z przyjęciem 
wspomnianych uchwał do niczego nie prowadzi, jedynie da radnemu czas na pisanie 
kolejnych donosów do Wojewody. Kończąc poinformował, iż przygotuje profesjonalnie całą 
dotychczasową korespondencję w sprawie kierowanych do Wojewody propozycji 
konstruktywnych sposobów i pomysłów na rozwiązanie tego problemu. Zapewnił również, 
iż problem ten jest w istocie trywialny biorąc pod uwagę, że jest to kilka milionów złotych,  
gdy tymczasem Wojewoda dysponuje miliardowym budżetem i jedyne, co jest potrzebne,  
to dobra wola, o którą będzie dziś apelował. 
 

Radny Tomasz Stupienko podziękował za wytłumaczenie, jak funkcjonuje Komisarz. 
Powiedział, żeby nie zrzucać winy na niego, gdyż nie chciałby przypominać, jak to się to 
wszystko zaczęło i kto walczył ze sobą i doprowadził do takiej sytuacji. 
 

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 XXXIV/148/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Słubickiego na lata 2017 - 2026. Radny Andrzej Bycka nie brał udziału w głosowaniu. 
  
Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 9 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2017 rok 
 

W imieniu Zarządu Powiatu projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem oraz autopoprawką, 
a także opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, przedstawiła Skarbnik Powiatu Anna 
Górska.  
 

Przewodniczący Rady poprosił kolejno o przedstawienie opinii Komisji Sfery Społecznej, 
Komisji Budżetowo – Gospodarczej i Komisji Rewizyjnej 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. 
 

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Pisarek poinformował, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 



 

Radny Robert Tomczak nawiązując do wypowiedzi radnego Stupienko w poprzednim 
punkcie obrad powiedział, iż rozumie to w ten sposób, że Wieloletnia Prognoza Finansowa 
oraz budżet Powiatu na rok 2017 konstruowane były bez uwzględnienia odpowiedzi 
Wojewody na wniosek dot. rozłożenia na raty lub umorzenia długu. Dodał, iż Starosta 
powiedział, że wszyscy wiedzą, że Wojewoda nie wyraził zgody na wniosek i będzie od tego 
odwołanie. Poprosił o udostępnienie pisma Wojewody oraz o odpowiedź, czy odwołanie 
zostało już złożone do Ministerstwa Finansów oraz poinformował, iż Komisarz nie ma tutaj 
nic do rzeczy. Zapewnił, iż on również chce dobra Powiatu i chce dowiedzieć się, co dalej  
z uwagi na duże prawdopodobieństwo konieczności zmiany budżetu.  
 

Starosta odnośnie Komisarza powiedział, iż to właśnie radny Tomczak najczęściej o tym 
mówił, dlatego właśnie ten wątek został poruszony. Dodał, iż nauczony jest mówić w sposób 
zdecydowany o rzeczach, co do których jest przekonany. Podkreślił, iż zadaniem Komisarza 
jest tylko i wyłącznie podejmowanie działań, od których uchyla się osoba bądź organ 
zarządzający, a w Powiecie Słubickim, jeśli kiedykolwiek Komisarz mógłby odegrać 
pozytywną rolę, to było to w trakcie funkcjonowania poprzedniego Zarządu. Zapewnił 
wszystkich, iż obecnie nie ma takiej potrzeby, ponieważ podejmowane działania są dobrze 
przemyślane i profesjonalne. Wyraził nadzieję, na pozytywne rozstrzygnięcie w kwestii 
zaskarżenia pierwotnej decyzji Wojewody oraz otrzymanie innej decyzji od Ministra 
Finansów. Odnośnie treści odwołania zapowiedział poinformowanie o niej wszystkich  
w późniejszym czasie ze względów taktycznych, ponieważ proces ten się obecnie toczy  
i dokumenty nie powinny pojawić się przedwcześnie. Dodatkowo zalecił wystąpienie  
o udostępnienie wszelkich dokumentów we właściwej postaci i formie. Wracając ponownie  
do sprawy Komisarza powtórzył, iż ma on do dyspozycji tylko i wyłącznie te zasoby, jakimi 
dysponuje jednostka samorządu terytorialnego, tj. ten sam budżet, te same wpływy 
podatkowe, te same dotacje i subwencje, a jedynym, co może zaproponować Skarbowi 
Państwa to dokładnie to samo, co obecnie proponuje Zarząd, różnica jest tylko taka, iż nikt 
tego wcześniej nie zrobił. 
 

Radny Robert Tomczak zapytał, czy pismo od Wojewody zostało odebrane i dodał,  
że dobrze by było, gdyby radni wiedzieli o takich pismach. Wracając do słów Starosty,  
iż wszystko zostanie przedstawione we właściwym czasie, zapytał, kiedy to nastąpi. 
Oznajmił, że jak rozumie, pismo od Wojewody nie zostało odebrane i zapytał dlaczego. 
Odnośnie Komisarza powiedział, iż skoro jest on w stanie zrobić wszystko to, co robi Zarząd, 
to po co jest Zarząd, skoro wówczas koszty byłyby mniejsze. Kończąc poinformował, iż jest w 
takim razie za Komisarzem, ponieważ Powiat Słubicki musi oszczędzać. 
 

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

Rada Powiatu 11 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw” podjęła uchwałę Nr XXXIV/149/16  
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2017 rok. 
 

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 10 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Słubickiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024. 
 

Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska i Leśnictwa Starostwa Regina Waszkiewicz.  
 

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 12 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę  
Nr XXXIV/150/16 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Słubickiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024. 
  
Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 11 
Podjęcie uchwały w sprawie woli utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Ośnie Lubuskim 
 

Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła doradca 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. 
 

Przewodniczący Rady poinformował, iż sam miał przyjemność być ze Starostą  
na spotkaniu z radą szkoły w Ośnie Lubuskim, gdzie pani dyrektor wyraziła swoją 
przychylność, był również na sesji Rady Miejskiej w Ośnie, gdzie również była przychylność 
w tej sprawie. Zapewnił, iż wszystkie rozmowy odbywają się nie w gabinetach, lecz jest 
prowadzona dyskusja ze społeczeństwem.  
 

Radny Józef Apanowicz poprosił wszystkich, jako mieszkaniec gminy Ośno Lubuskie,  
o poparcie tego pomysłu, gdyż jest to nadzieja i przyszłość dla gminy Ośno Lubuskie.  
 

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 XXXIV/151/16 w sprawie woli utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie 
Lubuskim. 
  
Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 12 
Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Starostwo Powiatowe 
w Słubicach 
 

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



 

Rada Powiatu 12 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę  
Nr XXXIV/152/16 w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Starostwo Powiatowe  
w Słubicach. 
  
Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 13 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Słubickiego  
na 2017 rok. 
 

Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Witold Bocheński.  
 

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

Wicestarosta Słubicki Leopold Owsiak poinformował, iż 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. 
 

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Pisarek 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 12 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę  
Nr XXXIV/153/16 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Słubickiego na 2017 rok. 
  
Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 13a 
Podjęcie uchwały w sprawie apelu do Wojewody Lubuskiego o podjęcie partnerskiej 
współpracy z Zarządem Powiatu Słubickiego. 
 

Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady 
Powiatu Maria Palichleb. 
 

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” i 3 głosach „wstrzymujących się”, 
podjęła uchwałę Nr XXXIV/154/16 w sprawie apelu do Wojewody Lubuskiego o podjęcie 
partnerskiej współpracy z Zarządem Powiatu Słubickiego. 
  
Kserokopia projektu ww. uchwały wraz z uzasadnieniem oraz ww. uchwała stanową 
załączniki do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 13b 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego planowanej 
reorganizacji administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. 
 

Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Przewodniczący Rady Powiatu 
Wiesław Kołosza. Następnie otworzył dyskusję i zabrał głos w pierwszej kolejności. 
Poinformował, iż jest inicjatorem ww. uchwały ze względu na odbyte spotkania  
ze środowiskami Izby Celnej, władzami samorządowymi oraz po kontaktach z Radą Miejską 
Rzepina, którzy niepokoją się obecnymi wydarzeniami. Zarekomendował podjęcie  



 

ww. uchwały. Wobec braku innych uwag ze strony radnych zamknął dyskusję i zarządził 
głosowanie w sprawie podjęcia ww. uchwały. 
 
Rada Powiatu 11 głosami „za”, przy 4 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę  
Nr XXXIV/155/16 w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego planowanej reorganizacji 
administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. 
  
Kserokopia projektu ww. uchwały wraz z uzasadnieniem oraz ww. uchwała stanową 
załączniki do niniejszego protokołu. 
 
Pkt 14 
Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych. 
 

Radny Robert Tomczak w imieniu klubu radnych „Radni dla Powiatu” złożył wszystkim 
życzenia szampańskiej i bezpiecznej zabawy w dniu jutrzejszym oraz przysłowiowo lepszego 
od obecnego Nowego Roku. Następnie przeprosił Starostę za to, iż zarzucił mu nieodpisanie 
grupie referendalnej na pismo dot. liczby mieszkańców uprawnionych do głosowania. 
Poinformował, iż pismo rzeczywiście dotarło po wielu perturbacjach. Następnie przeprosił  
p. Leszka Bajona oraz jego żonę Grażynę za zamieszczoną na portalu społecznościowym  
informację, jakoby  pani Bajon była pracownikiem Starostwa. Kończąc poprosił o odpowiedź 
na piśmie, kiedy zostanie rozstrzygnięty nabór na stanowisko naczelnika Wydziału Oświaty, 
ewentualnie, kto został czy też zostanie zatrudniony na tym stanowisku.  
 

Radna Krystyna Skubisz przeprosiła za swoje wcześniejsze zachowanie w sprawie palenia 
papierosów w toalecie damskiej. Poprosiła o wywieszenie w nowym roku na drzwiach toalety 
tabliczki z informacją o zakazie palenia. 
 

Przewodniczący Rady poinformował o piśmie pani Mirosławy Jankowskiej, w którym złożyła 
ona rezygnację z funkcji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Następnie podziękował 
wszystkim za pracę w 2016 roku, który był bardzo trudnym rokiem oraz złożył wszystkim 
noworoczne życzenia. 
 

Starosta w imieniu Zarządu Powiatu również złożył wszystkim życzenia wszelkiej 
pomyślności, cierpliwości, dużo zdrowia, spokoju i wyraził nadzieję na lepszy 2017 rok. 
 

Pkt 15 
Zamknięcie sesji. 
 

Przewodniczący Rady w związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 1545 zamknął  
XXXIV sesję Rady Powiatu Słubickiego. 
 
 
Protokołowała: 
  
Kamila Ulińska       
St. spec. ds. obsługi Zarządu Powiatu                                           
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