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S P R A W O Z D A N I E  
z działalności Zarządu Powiatu Słubickiego 
za okres od 22 lutego do 22 marca 2017 r.

W okresie od 28 lutego do 22 marca 2017 r. Zarząd Powiatu odbył
3 posiedzenia, na których zajmował się następującymi sprawami:

1) 28 lutego:

> zatwierdził autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia 
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lub. -  jako materiał na XXXVII sesję,

> podjął decyzję o złożeniu do Przewodniczącego Rady Powiatu wniosku
o uzupełnienie porządku XXXVII sesji i zatwierdził projekt uchwały w sprawie 
utworzenia jednostki organizacyjnej powiatu -  jako materiał na sesję,

> podjął uchwały:

•  Nr 301/17 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację 
zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym 
w ramach projektu „Aktywna integracja realizowana przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Słubicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -  
lubuskie 2020 w latach 2017 -  2018,

•  Nr 302/17 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 
publicznego z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym 
w ramach projektu .Aktywna integracja realizowana przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Słubicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -  
lubuskie 2020 w latach 2017 -  2018,

•  Nr 303/17 w sprawie ustalenia stawki za korzystanie z miejsc noclegowych 
w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Słubicach.

2) 13 marca:

> zatwierdził materiały na XXXVIII sesję Rady Powiatu:
•  sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych 

Warsztatu Terapii Zajęciowej za 2016 rok,
• projekt uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 

za 2016 rok,
> podjął decyzję o podpisaniu aneksu nr 1/2017 do umowy o dofinansowanie 

ze środków PFRON kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach,
> podjął decyzję o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na kompleksową organizację wyjazdów prozdrowotnych w ramach projektu 
pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia 
w powiecie słubickim”,

> rozpatrzył pozytywnie wniosek dyrektora Zespołu Szkół Licealnych w Słubicach 
w sprawie przeniesienia na Powiat Słubicki decyzji o pozwoleniu na budowę 
budynku hali sportowo - widowiskowej przy Zespole Szkół Licealnych w Słubicach,
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> podjął uchwały:

•  Nr 304/17 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania 
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na kompleksową organizację wyjazdów prozdrowotnych w ramach projektu pn.: 
„Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia 
w powiecie słubickim”,

• Nr 305/17 w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodu w technikum 
wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno - Rolniczych w Słubicach,

3) 22 marca:

> uzgodnił bez uwag projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Smogóry, Grabno 
i Połęcko,

> zatwierdził materiały na XXXVIII sesję Rady Powiatu:

• projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze,

•  projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponad gimnazjalnych
i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo 
oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres 
od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.,

•  projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Słubickiego na lata 2017 - 2026,

•  projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego 
na 2017 rok,

> podjął uchwały:
•  Nr 306/17 w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert 

realizacji zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji 
o charakterze zawodowym w ramach projektu „Aktywna integracja 
realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -  Lubuskie 2020 w latach 
2017-2018,

•  Nr 307/17 w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na usługę spłaty wierzyciela Powiatu Słubickiego w trybie 
art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu Cywilnego (subrogacja),

•  Nr 308/17 w sprawie ogłoszenia konkursu na partnera dla podmiotów 
niezaliczanych do sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji 
projektu pn.: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim”.

$ TAJ* O S T A

Marcin Jabłoński
Załącznik:

Kalendarium ważniejszych wydarzeń w powiecie 
w okresie od 22 lutego do 22 marca 2017 r.
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Załącznik do sprawozdania z działalności 
Zarządu Powiatu Słubickiego za okres 22.02.2017 -  22.03.2017

Kalendarium ważniejszych wydarzeń w powiecie w okresie od
22.02.2017 do 22.03.2017

23.02.2017 -  Spotkanie integracyjne Związku Nauczycielstwa Polskiego w Słubicach

23 lutego w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się integracyjne spotkanie 
słubickiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. Powiat słubicki reprezentowała 
naczelnik Wydziału Oświaty w Starostwie Grażyna Bajon, która przekazała list gratulacyjny 
od starosty.

24.02.2017 -  Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Słubicach

24 lutego w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, pod przewodnictwem starosty 
Marcina Jabłońskiego - prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Słubicach, 
odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu. Przyjęto m.in. plan działania i terminarz 
posiedzeń Zarządu na 2017 rok.

1.03.2017 -  Dzień „żołnierzy wyklętych”

1 marca na słubickim placu Sybiraków odbyły się uroczystości związane z Narodowym 
Dniem Pamięci "Żołnierzy Wyklętych”. Powiat słubicki reprezentowali: członek zarządu 
powiatu Amelia Szołtun, skarbnik Anna Górska oraz naczelnik Wydziału Spraw Społecznych 
w starostwie Wojciech Skwarek.

28.02.2017 -  XXXVII sesja Rady Powiatu

28 lutego w sali konferencyjnej starostwa odbyła się XXXVII sesja Rady Powiatu. Radni 
zdecydowaną większością głosów podjęli uchwały o utworzeniu Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie 
Lubuskim. Procedowano także w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok 
oraz 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.
Na koniec szefowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Placówki Opiekuńczo - 
Wychowawczej "Nasza Chata” oraz Powiatowego Ośrodka Wsparcia przedstawili 
sprawozdania z działalności swych placówek w ubiegłym roku. 
Przedstawiono także informację Zarządu Powiatu o nieruchomościach powiatu słubickiego 
zbytych w 2016 r.



9.03.2017 “ Otwarcie nowych dróg w gminie Cybinka

9 marca dokonano uroczystego otwarcia drogi w Radzikowie. Została też oddana do użytku 
droga z Mieiesznicy do Rąpic (gmina Cybinka). W uroczystym przecięciu wstęgi uczestniczył 
m.in. starosta Marcin Jabłoński.
W Radzikowie przebudowano drogę na odcinku ponad 500 metrów. Wykonano nawierzchnię 
bitumiczną, chodniki z kostki betonowej oraz ciąg pieszo - rowerowy. Całkowita wartość 
inwestycji wyniosła 411 147 zł, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to 258 052 zł, a 
z kasy gminy Cybinka przeznaczono na inwestycję 153 095 zł. Ponadto, w ramach zawartego 
porozumienia pomiędzy gminą Cybinka a powiatem słubickim, wykonany został zjazd 
łączący drogę gminną z powiatową. Kwota dofinansowania przez powiat słubicki to 9 000 zł. 
Z kolei przebudowa drogi z Mieiesznicy do Rąpic odbyła się na odcinku ponad 2700 m. Tutaj 
także położono nawierzchnię bitumiczną, W Rąpicach wykonano chodniki z kostki betonowej. 
Kwota dofinansowania powiatu słubickiego to 6000 zł. A całkowita wartość inwestycji to 924
019 zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło 587 953 zł, a z budżetu 
Gminy Cybinka przeznaczono na tę inwestycję 336 066 zł.

10.03.2017 -  Powiatowy konkurs z zakresu wiedzy o obronie cywilnej i powszechnej 
samoobronie

10 marca w siedzibie starostwa odbyła się VII edycja powiatowego konkursu z zakresu 
wiedzy o obronie cywilnej i powszechnej samoobronie. Konkurs był przeznaczony dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu słubickiego. Zmagania z okazji 
Międzynarodowego Dnia Obrony Cywilnej przeprowadzono pod patronatem starosty Marcina 
Jabłońskiego - szefa Obrony Cywilnej powiatu. Reprezentowała go Amelia Szołtun, członek 
zarządu powiatu.

14.03.2017 -  Spotkanie starosty z przedsiębiorcami z terenu świeckiego terminala

14 marca starosta Marcin Jabłoński spotkał się z przedsiębiorcami ze świeckiego terminala. 
Poruszyli oni szereg ważnych tematów, wśród których znalazły się: problem opłat za parking 
dla ciężarówek, kwestia umowy z niemieckim Urzędem Celnym czy podatek od 
nieruchomości. Poruszono także temat mediów: wywozu śmieci, ogrzewania, klimatyzacji, 
wentylacji czy internetu. Mówiono także o wydzieleniu pomieszczenia gospodarczego na 
terenie obiektu.

14.03.2017 -  Spotkanie w ramach projektu „Aktywna integracja”

14 marca w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Rzepinie odbyło się spotkanie dotyczące 
rekrutacji do projektu pn. „Aktywna integracja realizowana przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Słubicach”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Lubuskie 2020.



20.03.2017 -  Ruszyła Szkoła Żywienia

20 marca wystartowała Szkoła Żywienia, powołana w ramach projektu „Profilaktyka chorób 
układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim”, realizowanego przez 
Powiat Słubicki.

20.03.2017 -  Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

20 marca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach odbyło się I posiedzenie 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (KBiP) VI kadencji, a poprowadził je Przewodniczący 
Komisji - starosta Marcin Jabłoński. Członkowie komisji zapoznali się z rocznym 
sprawozdaniem Komendanta Powiatowego Policji w Słubicach z działalności w roku 2016 
oraz informacjami o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu. 
Następnie KBiP pracę policji w 2016 r. oceniła jednogłośnie pozytywnie poprzez podjęcie 
uchwały w przedmiotowym zakresie. Dalsza część posiedzenia poświęcona była w całości 
problemowi przemocy w rodzinie i działaniom podejmowanym w celu ograniczania tego 
zjawiska.

21.03.2017 -  Przyznanie dotacji na koszty eksploatacyjne terminala w Świecku

21 marca ministerstwo rozwoju i finansów przyznało dotację celową na pokrycie kosztów 
eksploatacyjnych terminala w Świecku, w wysokości 2.678.303,00 zł

Sporządził:

Podinsp. ds. promocji powiatu 

Wojciech Obremski


