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S P R A W O Z D A N I E  
z działalności Zarządu Powiatu Słubickiego 

za okres od 15 czerwca do 14 września 2017 r.
W okresie od 15 czerwca do 14 września 2017 r. Zarząd Powiatu odbył 17 posiedzeń, 

na których zajmował się następującymi sprawami:

1) 22 czerwca:
> zaopiniował materiały na XLl sesję Rady Powiatu,
>  podjął uchwały:

• Nr 356/17 w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie 
Wlkp. odpowiedzi na skargę kasacyjną i wyznaczenia pełnomocnika do reprezentowania 
Powiatu Słubickiego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi 
kasacyjnej Wojewody Lubuskiego,

• Nr 357/17 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok,
• Nr 358/17 w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

na wykonanie robót budowlanych w internacie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lub.,
• Nr 359/17 w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

na wykonanie robót budowlanych związanych z częściową przebudową i rozbudową budynku 
m. in. o zewnętrzną platformę osobową na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 
w Słubicach,

> podjął decyzję o wszczęciu postępowania ó udzielenie zamówienia publicznego 
na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych 
związanych z częściową przebudową i rozbudową budynku m. in. o zewnętrzną platformę 
osobową na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słubicach,

2) 28 czerwca:

> podjął uchwały:
• Nr 360/17 w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na wykonanie robót budowlanych w budynkach Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lub.,
• Nr 361/17 w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych 
związanych z częściową przebudową i rozbudową budynku m. in. o zewnętrzną platformę 
osobową na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słubicach,

• Nr 362/17 w sprawie zatrudnienia kierownika Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie,
•  Nr 363/17 w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodu w Branżowej Szkole ! stopnia nr 2 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Słubicach,
• Nr 364/17 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu,
• Nr 365/17 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok,

> podjął decyzję o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
robót budowlanych w budynkach Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lub.,

> podjął decyzję w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji części pomieszczeń w budynku 
Starostwa przy ul. Piłsudskiego 19 w Słubicach,

> podjął decyzję o podpisaniu aneksu do umowy nr 45/17 zawartej 7 marca 2017 r. pomiędzy 
Powiatem Słubickim a Lubuskim Oddziałem Terenowym Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków 
w Zielonej Górze - Oddział Miejsko - Powiatowy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków 
w Słubicach,

1

(DRUK NR 3/XLIII)



> zatwierdził regulamin na najpiękniejszy wieniec dożynkowy -  w ramach XIX Lubuskiego Święta 
Plonów,

> podjął decyzję o ogłoszeniu kolejnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż 
nieruchomości powiatu w Słubicach (dz. nr 580/2) i Cybince (dz. nr 280/2),

3) 29 czerwca:
> podjął uchwały:

• Nr 366/17 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych 
w Ośnie Lubuskim,

• Nr 367/17 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok,

4) 30 czerwca:
> podjął uchwałę Nr 368/17 w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Słubicach,

5) 6 lipca:
> podjął uchwały:

• Nr 369/17 w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej w 2017 roku,

• Nr 370/17 w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu pn.: „Rozwój 
e-usług w Powiecie Słubickim”,

• Nr 371/17 w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji części pomieszczeń 
w budynku Starostwa przy ul. Piłsudskiego 19 w Słubicach,

• Nr 372/17 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania dziennika 
elektronicznego w modelu usługowym dla czterech jednostek oświatowych w ramach 
projektu pn.: Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim realizowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Rozwój cyfrowy”, działanie 
2.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego”,

• Nr 373/17 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę dot. przeprowadzenia 
diagnozy indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz predyspozycji 
zawodowych ucznia -  Indywidualny Plan Działania (IPD) na platformie distance learning 
z kodami dostępu dla 598 uczniów w ramach projektu pn.: „Modernizacja kształcenia 
zawodowego w Powiecie Słubickim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Lubuskie 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,

• Nr 374/17 w sprawie przystąpienia do opracowania programu postępowania 
ostrożnościowego dla Powiatu Słubickiego,

6) 13 lipca:
> podjął decyzję o przystąpieniu do porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia 

postępowania na dostawę energii elektrycznej,
> zaakceptował projekt umowy o podwykonawstwo zamówienia na roboty budowlane związane 

z częściową przebudową i rozbudową budynku m. in. o zewnętrzną platformę osobową 
na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słubicach,

> podjął uchwały:
• Nr 375/17 w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na wykonanie robót budowlanych w budynkach Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lub.,
• Nr 376/17 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok,

> podjął decyzję o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na wykonanie robót budowlanych w budynkach Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lub.,
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7) 20 lipca:
> uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 

w granicach miejscowości Starościn, obręb Lubiechnia Wielka, gmina Rzepin zgodnie 
z procedurą planistyczną,

> podjął decyzję w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej dot. modernizacji budynku 
przy Al. Niepodległości 23 w Słubicach,

> podjął uchwały:
• Nr 377/17 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów 

na zbycie, dzierżawę, najem lub użyczenie nieruchomości Powiatu Słubickiego,
• Nr 378/17 w sprawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie zbędnych składników 

rzeczowych majątku ruchomego,
• Nr 379/17 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg położonych w gminie 

Słubice do kategorii dróg gminnych,
• Nr 380/17 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok,
• Nr 381/17 i Nr 382/17 w sprawie powołania komisji przetargowych do przygotowania 

i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

8) 25 lipca:
> podjął uchwałę Nr 383/17 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach,

9) 27 lipca:
> podjął uchwały:
• Nr 384/17 i 385/17 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających 

się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,
• Nr 386/17 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok,
• Nr 387/17 w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu 

uchwały budżetowej na rok 2018,
• Nr 388/17 w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

10) 31 lipca:
> podjął uchwałę Nr 389/17 w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na przeprowadzenie diagnozy indywidualnych potrzeb rozwojowych, 
edukacyjnych oraz predyspozycji zawodowych ucznia -  Indywidualny Plan Działania (IPD) 
na platformie distance learning z kodami dostępu dla 598 uczniów w ramach projektu 
pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego,

11) 4 sierpnia:
> podjął uchwały:

• Nr 390/17 w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na wykonanie robót budowlanych w budynkach Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lub. 
Część II -  sale dydaktyczne oraz komunikacja,

• Nr 391/17 w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na opracowanie programu postępowania ostrożnościowego dla Powiatu Słubickiego,

12) 10 sierpnia:
> podjął uchwały:

• Nr 392/17 w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na wykonanie robót budowlanych w budynkach Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie 
Lubuskim, Cześć I - węzeł sanitarny i sale dydaktyczne,
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• Nr 393/17 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata 
na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach,

• Nr 394/17 w sprawie powołania komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania 
składników rzeczowych majątku ruchomego,

• Nr 395/17 w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Ośno Lubuskie na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025”,

• Nr 396/17 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok,

13) 23 sierpnia:
> podjął uchwałę Nr 397/17 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powjatu Słubickiego 

na 2017 r.

14) 28 sierpnia:

> podjął decyzję w sprawie złożenia wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu 
oraz zatwierdził materiały na sesję,

> zatwierdził informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słubickiego za pierwsze 
półrocze 2017 r. oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Słubickiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć -  jako materiały na XLIII 
sesję Rady Powiatu,

> podjął uchwały:
• Nr 398/17 w sprawie wyznaczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach 

do realizacji na terenie Powiatu Słubickiego „Programu wyrównywania różnic między 
regionami IM”,

• Nr 399/17 w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - 
Wychowawczego w Słubicach,

• Nr 400/17 w sprawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie zbędnych składników 
rzeczowych majątku ruchomego,

• Nr 401/17 w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, w tym dokumentacji technicznej 
dot. modernizacji istniejącego budynku dydaktyczno - warsztatowego w Zespole Szkół 
Ekonomiczno - Rolniczych w Słubicach,

• Nr 402/17 w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na dostawę oprogramowania - elektronicznego przewodnika oraz systemu powiadamiania, 
alarmowania i informowania - wraz z wdrożeniem w ramach projektu pn.: „Rozwój e-usług 
w Powiecie Słubickim” realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Osi Priorytetowej 2 „Rozwój cyfrowy”, działanie 2.1 „Rozwój społeczeństwa 
informacyjnego”,

• Nr 403/17 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych w internacie Zespołu 
Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim,

• Nr 404/17 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok,

15) 31 sierpnia:

> podjął uchwały:
• Nr 405/17 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy 

najmu,
• Nr 406/17 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok,
• Nr 407/17 w sprawie upoważnienia do udzielenia pełnomocnictwa,
• Nr 408/17 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach,
• Nr 409/17 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Słubicach,
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16) 1 września:

> podjął uchwałę Nr 410/17 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego 
na 2017 r.

17) 14 września:

> podjął decyzję w sprawie złożenia wniosków w ramach Programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019,

> zatwierdził projekt pisma do Burmistrza Rzepina w sprawie przekazania pomieszczeń 
na potrzeby rozbudowy Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie,

> zatwierdził materiały na XLIII sesję Rady Powiatu Słubickiego,
> podjął uchwały:

• Nr 411/17 w sprawie sprzedaży składnika rzeczowego majątku ruchomego,
• Nr 412/17 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych 

do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego,
• Nr 413/17 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, której prawo użytkowania 

wieczystego przeznacza się do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniowo - usługową 
w formie przetargu nieograniczonego,

• Nr 414/17 w sprawie zaopiniowania projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 
Słubice na lata 2017-2023" w zakresie zgodności programu ze Strategią równoważonego 
Rozwoju Powiatu Słubickiego.

Załącznik:
Kalendarium ważniejszych wydarzeń w powiecie 
w okresie od 15 czerwca do 16 września 2017 r.
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Załącznik do sprawozdania z działalności 
Zarządu Powiatu Słubickiego za okres 15.06.2017 -  16.09.2017

Kalendarium ważniejszych wydarzeń w powiecie w okresie od
15.06.2017 do 16.09.2017

14.06.2017 -  Uroczyste otwarcie Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słubickiego

14 czerwca uroczyście uruchomiono nową jednostkę powiatu: Centrum Usług Wspólnych 
Powiatu Słubickiego. Podczas przecinania wstęgi obecni byli: starosta Marcin Jabłoński, 
wicestarosta Leopold Owsiak, skarbnik powiatu Anna Górska oraz członkowie zarządu 
powiatu: Amelia Szołtun, Danuta Sawicka oraz Jan Maślakiewicz. Nie zabrakło Sławomira 
Kulczyńskiego, dyrektora Centrum Usług Wspólnych, które ma ujednolicić i usprawnić 
księgowość wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu.

14.06.2017 - 23. Polsko - Niemiecki Festyn Sportowy dla seniorów

14 czerwca na słubickim stadionie odbył się 23. Polsko - Niemiecki Festyn Sportowy dla 
seniorów. Impreza, którą otworzył m.in. wicestarosta Leopold Owsiak, co roku odbywa się po 
innej stronie Odry. Jej współorganizatorem ze strony naszych sąsiadów był Miejski Związek 
Sportowy.

21.06.2017 -  Kolejny Podwieczorek Obywatelski

Konstytucja RP a demokracja bezpośrednia, budżet obywatelski w gminie oraz: czy za 126 
tys. zł można rozkręcić społeczny biznes - to tematy kolejnego Podwieczorka Obywatelskiego 
w pensjonacie "Leśniczówka" w Drzecinie, który zorganizowali: Sektor 3 oraz 
stowarzyszenie „Wspólnie dla samorządu”.

22.06.2017 -  XLI sesja Rady Powiatu: absolutorium dla zarządu powiatu

Podczas sesji Rady Powiatu, która odbyła się 22 czerwca, powiatowi radni zdecydowaną 
większością głosów (13 za, 2 przeciw), uchwalili absolutorium dla zarządu powiatu za 2016 
r.
W imieniu Rady Powiatu podziękowania zarządowi, a także skarbnikowi powiatu Annie 
Górskiej, złożyli członkowie prezydium Rady. - To był dla nas wszystkich trudny rok. Tym 
bardziej doceniamy waszą pracę - mówił staroście Marcinowi Jabłońskiemu, wicestaroście 
Leopoldowi Owsiakowi oraz członkom zarządu powiatu: Amelii Szołtun, Danucie Sawickiej 
oraz Janowi Maślakiewiczowi, w imieniu radnych, przewodniczący Rady Powiatu Wiesław 
Kołosza.

22.06.2017 -  Konferencja prasowa w gabinecie starosty

M.in. o tzw. programie ostrożnościowym, który ma być częściowym rozwiązaniem 
problemów finansowych powiatu słubickiego, a także o roszczeniach powiatu wobec Skarbu



Państwa oraz o aktualnej sytuacji, nie tylko finansowej, w powiecie, mówili 22 czerwca 
dziennikarzom starosta Marcin Jabłoński, jego zastępca Leopold Owsiak, członkowie zarządu 
powiatu, a także powiatowi radni, z prezydium Rady Powiatu na czele.

23.06.2017 -  Uroczyste zakończenie roku szkolnego

23 czerwca starosta Marcin Jabłoński uczestniczył w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 
w Zespole Szkół Technicznych w Słubicach. Natomiast wicestarosta Leopold Owsiak 
odwiedził uczniów i nauczycieli w Zespole Szkół Licealnych w Słubicach.

3.06.2017 -  Podpisanie umowy na wykonanie prac remontowych w internacie Zespołu 
Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim

27 czerwca w starostwie podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych w internacie 
obecnego Ekonomika, przy którym z początkiem września uruchomiono Młodzieżowy 
Ośrodek Socjoterapii. Zakres prac to: roboty malarskie, wymiana okien, parapetów oraz drzwi 
przeciwpożarowych. Będą także dodatkowe kamery monitoringu. Koszt remontu to ok. 82 
tys. zł.

27.06.2017 - Podpisanie umowy na wykonanie prac budowlanych związanych z 
częściową przebudową budynku przy ul. Sienkiewicza w Słubicach

27 czerwca w gabinecie starosty podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych 
związanych z częściową przebudową budynku przy ul. Sienkiewicza w Słubicach, w którym 
mieści się m.in. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna oraz Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie. Przy obiekcie pojawi się długo wyczekiwana platforma dla osób 
niepełnosprawnych, pochylnia oraz nowy wiatrołap. Nie zabraknie parkingu oraz utwardzonej 
drogi wewnętrznej. Koszt remontu to prawie 514 tys. zł. W podpisaniu umowy wzięli udział: 
starosta Marcin Jabłoński, wicestarosta Leopold Owsiak oraz współwłaściciel firmy, która 
zrealizuje inwestycję - Janina Sienkiewicz.

29.06.2017 -  Turniej piłkarski młodzików o puchar prezesa Kostrzyńsko - Słubickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej

29 czerwca na słubickim stadionie odbył się turniej piłkarski młodzików o puchar prezesa 
Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zmagania otworzyli: wicestarosta 
Leopold Owsiak oraz powiatowy radny Ryszard Chustecki,

4.07.2017 -  Spotkanie promujące rodzicielstwo zastępcze w powiecie

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Górzycy odbyło się kolejne spotkanie 
promujące rodzicielstwo zastępcze w powiecie.



30.06.2017 -  Wyjazd dzieci z powiatu słubickiego na I turnus kolonii, finansowanych 
przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach od kilku lat prowadzi nabór na bezpłatne 
kolonie finansowane i organizowane przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. W tym 
roku na kolonie do Lubniewic wyjechało 114 dzieci z naszego powiatu objętych pieczą 
zastępczą, pochodzących z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym z 
rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci oraz samotnie wychowywane, z zaburzeniami 
somatycznymi.

1.07.2017 -  Uroczyste obchody 10-lecia Miejsko - Powiatowego Polskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków w Słubicach

- Cukrzyca to choroba cywilizacyjna, zapada na nią coraz więcej osób. Dlatego wasza 
działalność informacyjno - profilaktyczna jest nie do przecenienia. Wspieracie instytucje, 
które zajmują się tym zawodowo, a fakt, że edukujecie głównie ludzi młodych pozwala 
przypuszczać, źe w razie choroby będą oni mogli dożyć późnej starości - mówił 1 lipca 
wicestarosta Leopold Owsiak członkom Oddziału Miejsko - Powiatowego Polskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków w Słubicach, który w słubickim klubie „Witkacy” obchodził 
swoje 1 (Mecie.

5.07.2017 -  Spotkanie starosty z przedsiębiorcami firm działających na terenie 
terminala w Świecku

- Staramy się robić co w naszej mocy, jednak wiele spraw związanych jest z pewnymi, 
niezależnymi od nas ograniczeniami - mówił 5 lipca starosta Marcin Jabłoński podczas 
spotkania z przedstawicielami firm działających na terenie świeckiego terminala. Docenili oni 
zaangażowanie powiatu w ich problemy.

6.07.2017 -  Zbiórka krwi przed siedzibą Komendy Powiatowej Policji w Słubicach

6 lipca przy siedzibie słubickiej policji stanął krwiobus. Zbiórkę krwi zorganizowała 
Komenda Powiatowa Policji w Słubicach, we współpracy z Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.

13.07.2017 -  Spotkanie z zakresu Ekonomii Społecznej w Powiatowym Ośrodku 
Wsparcia w Rzepinie

13 lipca w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Rzepinie odbyło się spotkanie z zakresu 
Ekonomii Społecznej. Poprowadziła je Joanna Szymańska, która podzieliła się swoją wiedzą i 
doświadczeniami z zakresu zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych. W spotkaniu 
udział wzięli przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepinie, Powiatowego Ośrodka 
Wsparcia w Rzepinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieganowie oraz Wojciech Skwarek - naczelnik 
Wydziału Spraw Społecznych w starostwie.



14.07.2017 -  Uroczyste rozpoczęcie Święta Hanzy na granicznym moście

14 lipca na moście łączącym Słubice i Frankfurt, z okazji rozpoczęcia Święta Hanzy, 
mieszkańców przywitali burmistrzowie obu miast: Tomasz Ciszewicz i dr Martin Wilke, 
którzy tradycyjnie częstowali piwem i bułkami ze śledziami. Towarzyszył im mer Szóstki 
(partnerskie miasto Słubic) Nikolai Noha, nie zabrakło także starosty słubickiego Marcina 
Jabłońskiego. Na scenie pojawili się młodzi artyści z Ukrainy oraz słubicki chór Konsonans.

17.07.2017 -  Uroczyste obchody 20-lecia powodzi tysiąclecia w Eisenhuettenstadt

- To było wspaniałe połączenie solidarności i współczucia - tak wspominał powódź 
tysiąclecia premier Brandenburgii Dietmar Woidke podczas uroczystości, którą z okazji 
dwudziestej rocznicy zwycięstwa nad wielką wodą zorganizowano 17 lipca w 
Eisenhuettestadt.
Gospodarz spotkania, starosta powiatu Odra - Szprewa Rolf Lindemann zaprosił także 
komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Słubicach st. kpt. Wojciecha Śliwińskiego oraz 
starostę słubickiego Marcina Jabłońskiego, który również wspominał dramatyczne chwile 
sprzed dwóch dekad.

20.07.2017 -  Protest przed słubickim Sądem Rejonowym

"Precz z dyktaturą”, "Wolne sądy" - z takimi hasłami pod słubickim Sądem Rejonowym 
zjawiła się 20 lipca blisko setka mieszkańców całego powiatu. Wśród nich nie zabrakło m.in. 
starosty Marcina Jabłońskiego, jego zastępcy Leopolda Owsiaka, członka zarządu powiatu 
Amelii Szołtun oraz powiatowego radnego Józefa Apanowicza.

21-23.07.2017 - Uroczystości związane z nawiedzeniem figury św. Michała Archanioła z 
Gargano

W dniach 21-23 lipca w kościele św. Ducha w Słubicach odbył się szereg religijnych 
uroczystości. Miało to związek z nawiedzeniem figury św. Michała Archanioła z Gargano. 21 
lipca, podczas uroczystego wprowadzenia figury do świątyni (peregrynacji), obecni byli m.in. 
starosta Marcin Jabłoński, jego zastępca Leopold Owsiak oraz burmistrz Słubic Tomasz 
Ciszewicz. Starosta złożył kwiaty pod figurą, ponadto podarował jej opiekunowi, ks. Piotrowi 
Prusakiewiczowi obraz przedstawiający kościół w Kowalowie.

22.07.2017 - VI Zjazd Byłych Mieszkańców Polesia i Ich Potomków w Cybince i 
Bialkowie

Wystąpieniem zaproszonych gości poruszających problematykę ochrony dziedzictwa 
kulturowego rozpoczął się 22 lipca VI Zjazd Byłych Mieszkańców Polesia i Ich Potomków. 
Podsumowano także 10 lat działalności Towarzystwa Miłośników Polesia i Białkowa. W 
południe w Białkowie utworzono korowód, który ruszył na miejsce tradycyjnego festynu pod 
nazwą "Jak to z chlebem było". Nie mogło obyć się bez tradycyjnego młócenia, mielenia na 
żarnach czy wiązania snopów. Powiat słubicki reprezentował starosta Marcin Jabłoński



22.07.2017 -  Udział reprezentacji powiatu słubickiego w Święcie Warty w Skwierzynie

Podczas Święta Warty, które odbyło się 22 lipca w Skwierzynie, w turnieju powiatów i gmin 
nadwarciańskich udział wzięła także reprezentacja powiatu słubickiego w składzie: Daniel 
Krawczyk, Mariusz Bursztynowicz, Radosław Dudek oraz Mieczysław Woźniak. W 
konkursie wiedzy o Unii Europejskiej Daniel Krawczyk zajął III miejsce. Naszej ekipie 
kibicowali m.in. wicestarosta Leopold Owsiak z małżonką.

23.07.2017 - Turniej Golfowy o Puchar Starosty Słubickiego

Sportowe emocje, przyjazna atmosfera i wartościowe nagrody - tak było podczas turnieju 
golfowego o puchar starosty słubickiego, który 23 łipca odbył się na słubickim polu 
golfowym "Dębowa Polana". Za kije chwyciło kilkudziesięciu zawodników z obu stron Odry, 
w tym wicestarosta Leopold Owsiak. Gospodarzem i głównym organizatorem zmagań był 
Słubice Golf Club. Starosta Marcin Jabłoński objął turniej patronatem i dofinansował go, a po 
podsumowaniu rywalizacji wręczał nagrody i puchary najlepszym.

27.07.2017 -  Powiatowe obchody Święta Policji

27 lipca w Komendzie Powiatowej Policji w Słubicach odbyły się powiatowe obchody Święta 
Policji. W uroczystości, oprócz przedstawicieli służb mundurowych, prokuratury, tradycyjnie 
wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych. Powiat słubicki reprezentował 
wicestarosta Leopold Owsiak, który wręczył na ręce komendanta powiatowego policji 
młodszego inspektora Rafała Wawrzyniaka list gratulacyjny oraz nagrody finansowe od 
starosty Marcina Jabłońskiego w wysokości 5 tys* zł.

2.08.2017 -  Rozpoczęcie prac nad projektem budżetu na rok 2018

Zarząd Powiatu Słubickiego informuje o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu na rok 
2018. Podmioty wnioskujące o przyznanie środków publicznych z budżetu na realizację 
wyodrębnionego zadania, radni, komisje oraz kluby radnych mogą w terminie do 30 września 
2017 r. składać uzasadnione wnioski do projektu budżetu.

9.08.2017 -  Dostawa sprzętu IT w ramach projektu „Rozwój e-usług w powiecie 
słubickim”

Sprzęt (100 notebooków dla czterech powiatowych szkół, 12 nowoczesnych zestawów 
komputerowych oraz skaner) został zakupiony za około 417 tysięcy zł w ramach 
realizowanego przez powiat słubicki projektu pn.: Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim. 
Przetargi za zakup ww. sprzętu IT zostały rozstrzygnięte, dzięki czemu komputery i skaner 
służą już pracownikom starostwa.



11.08.2017 - II edycja konkursu pn. „Przegląd talentów -  mam talent” w Powiatowym 
Ośrodku Wsparcia w Rzepinie

W Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Rzepinie odbyła się II edycja konkursu pn. „Przegląd 
talentów -  mam talent”. Jego uczestników oklaskiwali m.in. przewodniczący Rady Powiatu 
Wiesław Kołosza oraz Amelia Szołtun, członek zarządu powiatu.

11.08.2017 r. -  60. urodziny starosty powiatu Odra -  Szprewa

Na uroczystości w Starostwie Powiatowym w Beeskow pojawiło się kilkaset gości z obu stron 
Odry. Były życzenia, kwiaty, prezenty i przemówienie solenizanta. Oprócz starosty 
słubickiego Marcina Jabłońskiego nie zabrakło także starosty sulęcińskiego Adama 
Basińskiego. Poza listami gratulacyjnymi obaj panowie sprezentowali jubilatowi kosze z 
polskimi specjałami.

18.08.2017 -  Przekazanie stu notebooków powiatowym szkołom, w ramach projektu 
„Rozwój e-usług w powiecie słubickim”

Sto notebooków trafiło do nauczycieli powiatowych szkół - to w ramach realizowanego przez 
powiat słubicki projektu pn. Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim. Podczas przekazania 
sprzętu byli obecni m.in. starosta Marcin Jabłoński oraz członek zarządu powiatu Amelia 
Szołtun.

24.08.2017 -  Spotkanie dotyczące wspólnych obchodów 100-lecia odzyskania 
niepodległości w 2018 roku.

24 sierpnia w sali konferencyjnej starostwa odbyło się spotkanie z przedstawicielami 
wszystkich gmin powiatu słubickiego oraz ks. dziekanem Henrykiem Wojnarem. Spotkanie 
dotyczyło inicjatywy, z którą wyszedł zarząd powiatu ze starostą na czele oraz 
przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Kołosza. Chodzi o powołanie Powiatowego 
Komitetu ds. Obchodów 100-lecia Odzyskania Przez Polskę Niepodległości. Jego zadaniem 
będzie opracowanie kalendarium wydarzeń, konferencji, seminariów, imprez na terenie 
powiatu słubickiego, które w godny sposób uhonorują przyszłoroczny jubileusz.

25.08.2017 -Wyjazd rodzin zastępczych oraz wychowanków Placówki Opiekuńczo - 
Wychowawczej "Nasza Chata" w Cybince do Wielenia Zaobrzańskiego

W tamtejszym ośrodku rekreacyjno - szkoleniowym przez kilka dni odbywały się zajęcia dla 
rodziców, podnoszące ich kompetencje wychowawcze, tj. trening umiejętności 
wychowawczych. Były też warsztaty rozwoju osobistego dla młodzieży. Z kolei najmłodsi 
bawili się pod opieką animatora. Uczestników wyjazdu pożegnał starosta Marcin Jabłoński.

25.08.2017 -  Ocena wieńców zgłoszonych w konkursie na Najpiękniejszy Wieniec 
Dożynkowy w Powiecie Słubickim

25 sierpnia komisja oceniająca wieńce dożynkowe w ww. konkursie dokonała oględzin 
wszystkich zgłoszonych wieńców. Zdecydowano, że powiat słubicki podczas XIX



Wojewódzkiego Święta Plonów będzie reprezentować wieniec z Radzikowa w gminie 
Cybinka.

26.08.2017 -  Dożynki gminne w Ośnie Lubuskim

26 sierpnia na stadionie miejskim w Ośnie Lubuskim odbyły się gminne dożynki. Powiat 
słubicki reprezentował Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Kołosza.

31.08.2017 -  XLII sesja Rady Powiatu Słubickiego

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 31 sierpnia, radni jednogłośnie 
podjęli uchwałę w sprawie upamiętnienia dramatycznych wydarzeń związanych z powodzią 
tysiąclecia oraz uchwałę w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Powiatu Słubickiego 
dotyczącego ograniczenia usługi fizjoterapii ambulatoryjnej w słubickim szpitalu. Oraz inne: 
w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ekonomiczno - Rolniczych w Słubicach Szkolnego 
Schroniska Młodzieżowego i włączenia go do Zespołu Szkół Technicznych w Słubicach, 
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, 
w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Gorzowie Wlkp. z 12 lipca 2017 r.,w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady 
Powiatu Gorzowskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie postawienia w stan likwidacji 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą, w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok, 
oraz w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2017- 
2026.

1.09.2017 -  Obchody 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej

W zorganizowanej przez gminę Słubice uroczystości na placu Bohaterów, prócz 
mieszkańców wzięli też udział m.in. burmistrzowie Słubic i Frankfurtu nad Odrą, 
przedstawiciele służb mundurowych, szkół, kombatantów oraz instytucji. Była modlitwa za 
zmarłych oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem. Powiat słubicki, prócz starosty Marcina 
Jabłońskiego, reprezentowali: jego zastępca Leopold Owsiak, Grażyna Bajon - naczelnik 
Wydziału Oświaty oraz Urszula Żakowicz, specjalista ds. oświaty w starostwie.

3.09.2017 -  XIX Wojewódzkie Święto Plonów w Cybince

3 września w Cybince odbyło się XIX Wojewódzkie Święto Plonów. Jego 
współorganizatorem był powiat słubicki. Podczas dożynek starosta Marcin Jabłoński oraz 
przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Kołsza uhonorowali regionalistów z terenu naszego 
powiatu: Grażynę Dereń, Ryszarda Kapicę oraz Jana Skałeckiego.

3.09.2017 -  Starosta odznaczony odznaką „Zasłużony dla Polskiego Związku 
Wędkarskiego”

Podczas Dziennego Spotkania Gruntowców o Puchar Starosty Słubickiego, które odbyło się 3 
września na Odrze, starosta Marcin Jabłoński odznaczony został odznaką „Zasłużony dla 
Polskiego Związku Wędkarskiego”



4.09.2017 -  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

4 września starosta Marcin Jabłoński uczestniczył w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 
w nowo powstałym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach. 
Wicestarosta Leopold Owsiak powitał uczniów i nauczycieli w Zespole Szkół Licealnych w 
Słubicach, a członek zarządu powiatu Amelia Szołtun -  w Zespole Szkół Ekonomicznych w 
Ośnie Lubuskim. Naczelnik Wydziału Oświaty w starostwie Grażyna Bajon odwiedziła 
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy, a Urszula Żakowicz, specjalista ds. oświaty w 
starostwie -  Zespół Szkół Technicznych w Słubicach.

4.09.2017 -  Polsko -  niemieckie ćwiczenia ratownicze na Odrze

4 września w Ratzdorf na Odrze odbyło się polsko-niemieckie ćwiczenie ratownicze z 
zakresu ochrony wód przed zanieczyszczeniami. Ćwiczenie zorganizowane zostało w ramach 
Grupy Roboczej G3. Wśród obserwatorów ćwiczenia nie zabrakło przedstawiciela Biura 
Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Słubicach.

8.09.2017 -  podpisanie umowy na dofinansowanie ze środków PFRON oraz spotkanie z 
dyrektorami powiatowych szkół oraz jednostek realizujących szeroko pojętą pomoc 
społeczną.

Ponad sześćdziesiąt tysięcy złotych -  tyle ze środków PFRON dostanie gmina Cybinka, 
dzięki przystąpieniu powiatu słubickiego do „Programu wyrównywania różnic między 
regionami III w obszarze D”. Dofinansowanie posłuży zakupowi mikrobusu do przewozu 
osób niepełnosprawnych, który będzie przeznaczony na cele Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Bieganowie. 8 września umowę w tej sprawie podpisali: starosta Marcin 
Jabłoński, jego zastępca Leopold Owsiak oraz burmistrz Cybinki Marek Kołodziejczyk, przy 
kontrasygnacie skarbnika powiatu Anny Górskiej.
Ponadto rozmawiano o sprawach oświatowych oraz współpracy między powiatowymi 
jednostkami zajmującymi się sprawami społecznymi.

9.09.2017 -  Dożynki gminne w Drzeńsku (Rzepin)

9 września przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Kołosza oraz wicestarosta Leopold 
Owsiak uczestniczyli oraz reprezentowali powiat słubicki podczas dożynek gminnych w 
Drzeńsku.

9.09.2017 -  VI Święto Pieczonego Ziemniaka w Świecku

9 września wicestarosta Leopold Owsiak uczestniczył w VI Święcie Pieczonego Ziemniaka w 
Świecku

9.09.2017 -  X Polsko - Niemieckiego Święto Lata Urad - Aurith 2017

9 września starosta Marcin Jabłoński uczestniczył w X Polsko - Niemieckiego Święta 
Lata Urad - Aurith 2017. Starosta m.in. brał udział w rozmowach dotyczących ewentualnego 
przywrócenia transgranicznej przeprawy promowej przez Odrę.



10.09.2017 -  Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Starosty Słubickiego w Górzycy

10 września na kortach Kompleksu Sportowo -  Rehabilitacyjnego w Górzycy odbył się 
turniej tenisa ziemnego dla dzieci o puchar starosty słubickiego pn. „Do szkoły 
czas". Impreza została dofinansowana ze środków powiatu słubickiego. Zmagania otworzył 
starosta Marcin Jabłoński, który wręczał także puchary najlepszym zawodnikom.

11.09.2017 -  Starosta odznaczony honorową odznaką „Za zasługi dla województwa 
lubuskiego”.

11 września, podczas sesji sejmiku województwa lubuskiego w Zielonej górze jego radni 
przyznali staroście Marcinowi Jabłońskiemu honorową odznakę "Za zasługi dla województwa 
lubuskiego". Uroczystego wręczenia dokonał Czesław Fiedorowicz, przewodniczący sejmiku, 
w obecności m.in. marszałka województwa Elżbiety Anny Polak, senatora Waldemara 
Sługockiego z PO, Jolanty Fedak - szefowej lubuskich struktur PSL, Jerzego Materny - 
wiceministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz wielu innych gości.

13.09.2017 -  Spotkanie robocze dotyczące projektu: Stworzenie fundamentów dla 
transgranicznego wprowadzenia na rynek atrakcji turystycznych w niemiecko - polskim 
regionie przygranicznym (powiaty Oder - Spree, krośnieński i słubicki

13 września w Starostwie Powiatowym w Słubicach odbyło się spotkanie robocze dotyczące 
transgranicznego projektu, którego powiat słubicki jest partnerem. Jego nazwa to: Stworzenie 
fundamentów dla transgranicznego wprowadzenia na rynek atrakcji turystycznych w 
niemiecko - polskim regionie przygranicznym (powiaty Oder - Spree, krośnieński i słubicki. 
W spotkaniu wzięli udział: wicestarosta słubicki Leopold Owsiak, zastępca starosty powiatu 
Odra - Szprewa Gundula Teltewskaja wraz ze swoimi pracownikami: Larsem Strenge - 
referentem ds. wsparcia w gospodarki oraz Romanem Durskim, specjalistą ds. pozyskiwania 
środków zewnętrznych w tamtejszym starostwie. Powiat słubicki w tym zakresie 
reprezentował Łukasz Kaczmarek.

14.09.2017 -  podpisanie kolejnej umowy na dofinansowanie ze środków PFRON

Ponad sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych -  tyle ze środków PFRON dostanie gmina 
Górzyca, dzięki przystąpieniu powiatu słubickiego do „Programu wyrównywania różnic 
między regionami III w obszarze D”. Dofinansowanie posłuży zakupowi mikrobusu do 
przewozu osób niepełnosprawnych, który będzie przeznaczony na cele Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Górzycy. 14 września umowę w tej sprawie podpisali: starosta Marcin 
Jabłoński, jego zastępca Leopold Owsiak oraz wójt Górzycy Robert Stolarski, przy 
kontrasygnacie skarbnika powiatu Anny Górskiej oraz skarbnika gminy Górzyca Beaty 
Gołębiowskiej.

15.09.2017 -  Obchody Światowego Dnia Sybiraka w Słubicach

W zorganizowanych przez słubickie Koła Związku Sybiraków na placu Bohaterów 
obchodach Dnia Sybiraka, prócz mieszkańców wzięli też udział m.in. przedstawiciele służb 
mundurowych, szkół, kombatantów oraz instytucji. Była modlitwa za zmarłych, apel 
poległych oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem. Powiat słubicki, prócz starosty Marcina



Jabłońskiego, reprezentowali: jego zastępca Leopold Owsiak oraz Anna Górska, skarbnik 
powiatu.

16.09.2017 - Gminne oraz Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze drużyn OSP z 
terenu gminy Cybinka oraz powiatu słubickiego

16 września na Stadionie Miejskim w Cybince odbyły się Gminne oraz Powiatowe Zawody 
Sportowo-Pożarnicze drużyn OSP z terenu gminy Cybinka oraz powiatu słubickiego. W 
zmaganiach wzięło udział sześć jednostek ochotniczych straży pożarnych z: Białkowa, 
Cybinki, Górzycy, Grzmiącej, Radzikowa oraz Rąpic. Nagrody dla najlepszych wręczali 
prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Słubicach, a jednocześnie starosta słubicki Marcin 
Jabłoński, Komendant Powiatowy PSP w Słubicach st. kpt. mgr Wojciech Śliwiński oraz 
prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Cybine - burmistrz Cybinki Marek 
Kołodziejczyk.

Sporządził:

Podinsp. ds. promocji powiatu

Wojciech Obremski


