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Protokół Nr XLII/17 
z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słubickiego 

odbytej w dniu 31 sierpnia 2017 roku 
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach 

 
 

Pkt 1  
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

Czterdziestą drugą w V kadencji nadzwyczajną 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 12 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. Wniósł  
o poszerzenie jej porządku, tj. wprowadzenie po punkcie 8 dodatkowych punktów 8a i 8b  
w brzmieniu: 
„8a. Podjęcie uchwały w sprawie upamiętnienia dramatycznych wydarzeń związanych  

z powodzią tysiąclecia”,   
„8b. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Powiatu dotyczącego 

ograniczenia dostępu do usługi fizjoterapii ambulatoryjnej w Szpitalu im. prof. Z. Religi  
w Słubicach”. 

Zwrócił uwagę, że zmiana porządku sesji nadzwyczajnej wymaga dodatkowo zgody 
wnioskodawcy, w związku z tym skierował do Zarządu Powiatu zapytanie, czy wyraża zgodę 
na poszerzenie porządku sesji o wnioskowane punkty.  
 

Starosta poinformował, iż Zarząd Powiatu wspiera inicjatywę Przewodniczącego i wyraża 
zgodę na proponowaną zmianę porządku obrad. 
 

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

Rada Powiatu jednogłośnie - 12 głosami „za”, przyjęła ww. wniosek. 
 

St. spec. ds. obsługi Zarządu Powiatu Kamila Ulińska rozdała radnym kserokopie  
ww. projektów uchwał wraz z uzasadnieniami. 
 

Pkt 3 
Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ekonomiczno - Rolniczych  
w Słubicach Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i włączenia go do Zespołu Szkół 
Technicznych im. inż. Tadeusza Tańskiego 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 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. 
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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 XLII/192/17 w sprawie 
wyłączenia z Zespołu Szkół Ekonomiczno - Rolniczych w Słubicach Szkolnego Schroniska 
Młodzieżowego i włączenia go do Zespołu Szkół Technicznych im. inż. Tadeusza Tańskiego 
w Słubicach.      
  

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 4 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych  
w 2017 roku, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Osób 
Niepełnosprawnych. 
 

Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem w imieniu Zarządu Powiatu przedstawiła 
dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach Anna Gołębiowska. 
 

Przewodniczący Rady poprosił kolejno o przedstawienie opinii Komisji Sfery Społecznej  
i Komisji Budżetowo - Gospodarczej o projekcie 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, a wobec braku uwag zamknął ją i zarządził 
głosowanie w sprawie podjęcia ww. uchwały. 
 

Rada Powiatu jednogłośnie - 12 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XLII/193/17 zmieniającą 
uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2017 roku, na które przeznacza się środki finansowe 
Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. 
  

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 5 
Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 12 lipca 2017 r., sygn. akt ll SA/Go 
374/17. 
 

Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem w imieniu Zarządu Powiatu przedstawił  
Starosta Słubicki Marcin Jabłoński. Dodał, iż z analizy przeprowadzonej wspólnie  
z reprezentującymi powiat pełnomocnikami wynika, iż istnieją realne przesłanki, by sądzić,  
że kasacja skończy się korzystnie dla powiatu. Zaznaczył, iż jest to jedna z dróg, która może 
prowadzić do rozwiązania problemów powiatu i w związku z tym warto nie zaniechać  
tej czynności. 
 

Przewodniczący Rady poprosił kolejno o przedstawienie opinii Komisji Sfery Społecznej  
i Komisji Budżetowo - Gospodarczej o projekcie 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, a wobec braku uwag zamknął ją i zarządził 
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głosowanie w sprawie podjęcia ww. uchwały. 
 

Rada Powiatu jednogłośnie - 12 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XLII/194/17 w sprawie 
wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie 
Wlkp. z dnia 12 lipca 2017 r., sygn. akt ll SA/Go 374/17. 
  

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 6 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu 
Gorzowskiego w sprawie zmiany uchwały nr 59/IX/2007 Rady Powiatu Gorzowskiego  
z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą. 
 

Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem w imieniu Zarządu Powiatu przedstawił 
Wicestarosta Słubicki Leopold Owsiak. 
 

Przewodniczący Rady poprosił kolejno o przedstawienie opinii Komisji Sfery Społecznej  
i Komisji Budżetowo - Gospodarczej o projekcie 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, a wobec braku uwag zamknął ją i zarządził 
głosowanie w sprawie podjęcia ww. uchwały. 
 

Rada Powiatu jednogłośnie - 12 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XLII/195/17 w sprawie 
wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie zmiany uchwały 
nr 59/IX/2007 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie postawienia 
w stan likwidacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą. 
  

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 7 
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 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 Ryszard Chustecki poinformował, iż rozumie, że ta uchwała ma na celu  
wprowadzenie oszczędności oraz aktualizację bieżących potrzeb powiatu w roku 2017. 
Dodał, iż z uzasadnienia uchwały wynika, iż w rozdziale dot. modernizacji kształcenia 
zawodowego i ustawicznego zmniejsza się kwotę planu wydatków o ok. 183 tys. zł i poprosił 
o wyjaśnienie tej propozycji. Poprosił też o szczegółowe wyjaśnienia w sprawie zmniejszenia 
planu wydatków o 50 tys. zł w rozdziale dot. zadań z zakresu geodezji i kartografii, w sprawie 
zwiększenia o ok. 500 tys. zł wydatków w rozdziale dot. Starostwa Powiatowego  
i zwiększenia wydatków na opłaty sądowe, zmniejszenia o ok. 378 tys. zł wydatków  
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w rozdziale dot. szkół zawodowych, a także przybliżenia informacji na temat wydatków 
inwestycyjnych. 
 

Skarbnik Powiatu Anna Górska w kwestii wydatków dot. realizacji projektu kształcenia 
zawodowego i ustawicznego powiedziała, iż część zadań ww. projektu jest już realizowana, 
a część przechodzi na następny rok, zweryfikowano także wielkości uznane za wkład własny 
i w związku z tym można zmniejszyć kwotę dochodów. W sprawie  zmniejszenia wydatków 
w Wydziale Geodezji i Katastru poinformowała, że wynikają one z analizy półrocznych 
wydatków i wykonania bieżącego planu, a część środków może być wydatkowana  
w przyszłym roku, co nie wpłynie na jakość usług Wydziału. Odnośnie rozdziału dot. oświaty 
i wychowania poinformowała, iż zmniejszenie wynika z przeniesienia środków dot. projektu 
modernizacji kształcenia zawodowego i ustawicznego, który będzie teraz realizowany przez 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W kwestii wydatków inwestycyjnych 
dodała, iż jest to kwota przeznaczona na studium wykonalności dla projektu realizowanego 
również w CKZiU dot. przystosowania pomieszczeń dla kierunku architektury krajobrazu.  
Na koniec poinformowała, iż kwoty przenoszone do Starostwa Powiatowego wynikają przede 
wszystkim z prowadzonych spraw sądowych, w których wymagane jest wnoszenie opłat. 
 

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 XLII/196/17 w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok. 
  

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 8 
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. 
 

Przewodniczący Rady poprosił kolejno o przedstawienie opinii Komisji Sfery Społecznej  
i Komisji Budżetowo - Gospodarczej o projekcie 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, a wobec braku uwag zamknął ją i zarządził 
głosowanie w sprawie podjęcia ww. uchwały. 
 

Rada Powiatu jednogłośnie - 12 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XLII/197/17 w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2017-2026. 
  

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 8a 
Podjęcie uchwały w sprawie upamiętnienia dramatycznych wydarzeń związanych  
z powodzią tysiąclecia. 
 

Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady 
Powiatu Maria Palichleb. Następnie poinformowała o wprowadzeniu autopoprawki 
polegającej na zastąpieniu w § 1 ust. 5 ww. uchwały zapisu „Słubice zostały uchronione” 
zapisem „nasza lokalna ojczyzna została uchroniona”. 
 

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

Rada Powiatu jednogłośnie - 12 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XLII/198/17 w sprawie 
upamiętnienia dramatycznych wydarzeń związanych z powodzią tysiąclecia. 
  

Kserokopia ww. projektu uchwały wraz z uzasadnieniem oraz ww. uchwała stanowią 
załączniki do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 8b 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Powiatu dotyczącego 
ograniczenia dostępu do usług fizjoterapii ambulatoryjnej w Szpitalu im. prof. Z. Religi 
w Słubicach. 
 

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

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i poinformował o piśmie Prezesa NZOZ Szpital  
im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o. dot. likwidacji placówki w Rzepinie oraz ograniczeniu 
usług w zakresie rehabilitacji dzieci w Słubicach. Poinformował o wynikających z tego 
problemach i wydłużeniu czasu oczekiwania w kolejce, a następnie zarekomendował 
podjęcie ww. uchwały. 
 

Radny Józef Apanowicz zapytał, czy rada gminy wspiera również te działania i podejmuje 
stosowną uchwałę. 
 

Przewodniczący Rady poinformował, iż gmina Rzepin udzieli także wsparcia, ale sprawa 
wynikła dopiero wczoraj, więc nie podjęto jeszcze działań.  
 

Radny Tomasz Pisarek dodał, iż ograniczenie kontraktu dot. rehabilitacji dotyka w dużej 
części osoby starsze. Zwrócił uwagę, że ta płaszczyzna usług medycznych w Polsce jest 
bardzo zaniedbana i dodał, iż zakłady opieki zdrowotnej będą kontraktowane osobno,  
a konkursy na oddziały geriatryczne nie będą ogłaszane. Zaznaczył, iż propozycje NFZ  
nie rozwiązują w żadnej mierze narastającego problemu. 
 

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 XLII/199/17 w sprawie 
wyrażenia stanowiska Rady Powiatu dotyczącego ograniczenia dostępu do usług fizjoterapii 
ambulatoryjnej w Szpitalu im. prof. Z. Religi w Słubicach. 
 

Kserokopia ww. projektu uchwały wraz z uzasadnieniem oraz ww. uchwała stanowią 
załączniki do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 9 
Zamknięcie sesji. 
 

Przewodniczący Rady zaprosił wszystkich na organizowane w dniu 3 września br.  
w Cybince dożynki wojewódzkie, a w związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 1500 

zamknął XLII sesję Rady Powiatu Słubickiego. 
 
 
Protokołowała: 
 

Kamila Ulińska      
St. spec. ds. obsługi Zarządu Powiatu 


