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SPRAWOZDA IE
z dzialalnosci Zarzadu Powiatu Slubickieqo

za okres od 30 wrzesnia do 18 paidziernika 2016 r.

W okresie od 30 wrze6nia do 18 pazdziernika 2016 t. Zarzqd Powiatu odbyl
5 posiedzeh, na ktorych zajmowal sie nastepujqcymi sprawami:

1) 30 wrze6nia:

z pod.jel uchwale Nr 246/16 w sprawie zmiany uchwaly budzetowej Powiatu Slubickiego
na 20'16 rok,

21 4 paadzietnikai

;. podjql uchwaly:
. N( 247116 w sprawie uniewaznienia postepowania o udzielenie zamowienia

publicznego na wykonanie robdt budowlanych zwiezanych z czqsciowE przebudowa

i rozbudowq budynku internatu Zespolu Szkol Technicznych w Slubicach
. Nr 248/16 w sprawie zmiany uchwaly budzetowej Powiatu Slubickiego na 2016 rok.
. Nr 249/16 w sprawie zatwierdzenia diagnozy stanu i potrzeb szkolnictwa zawodowego

w Powiecie Stubickim,
zaopiniowal proiekt uchwaly w sprawie rczpatzenia skargi na dzialalno6c Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Slubicach - jako material na XXX sesje Rady
Powiatu.
zatwierdzil projekt uchwaly w sprawie odplatnego nabycia na rzecz Powialu Slubickiego
prawa wlasnosci nieruchomosci zabudowanej by+ym TTOC w Swiecku - jako materlal
na XXX sesje Rady Powiatu,
podjql decyzle o wystqpieniu z wnioskiem do Burmistrza Slubic o dzierzawq dziaiki
na okres '10 lal z ptzeznaczeniem na budowe parkingu przy Powiatowym urzedzLe

Pracy w Sfubicach,
podjEl decyzjq o ogloszeniu pzetarg6w nieograniczonych na spzedaz nreruchomcic:
polozonych w Osnie Lub. (dziatka rolna ff 773 oraz dzialki pod budownich,,r'o

mieszkaniowe) oraz w Cybince przy ul. Kolejowej,
uzgodnil bez uwag projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneEc

dla terenu polozonego przy ul. Wojska Polskiego/Chopina w Slubicach,
podjqt decyzje o podpisaniu umowy uzyczenia lokalu w lvlaejskim Domu Kultury
w Rzepinie na potrzeby punktu nieodplatnej pomocy prawnej,

zdecydowal o przekazaniu do realizacji Zatzqdowi Dr6g Powiatowych w Slubicach
zadari okre$lonych w S 2 porozumienia z 2'l grudnia 20'15 r. zawartego z gmina

Cybinka, dotyczqcych przebudowy 4azd6w z drogi powialowej nr 1251F

w Radzikowie, drogi powiatowej N '1248F Cybinka/Ktopot oraz drogi powiatoweJ

nr 1 159F KloDouMaszewo.



3) 11 paidziernika:

' zatwierdzil materialy na XXXI sesjq Rady Powiatu:
. projekt uchwaly w sprawie wysokosci oplal za usuwanie pojazd6w z dr6g

i przechowywanie ich na parkingach strzezonych oraz wysokosci kosztow

w przypadku odstqpienia od tych czynno6ciw roku 2017,
. projekt uchwaly w sprawie uchwalenia programu wspolpracy powiatu slubickiego

z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego io wolontariacie na rok

2017.
. prolekt uchwaly w sprawie rozkladu godzin pracy aptek ogolnodostepnych na terenie

powiatu slubickiego na 2017 rck,
z podjqt uchwate Nr 250/16 w sprawie zmian w uchwale budzetowej Powiatu Slubickiego

na 2016 rok.
podjql decyzjg o wszczqciu postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego

na opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego wraz z wizualizaqE budowy boiska

wielofunkcyjnego przy Zespole Szk6l Ekonomiczno - Rolniczych w Slubicach,

zdecydowal o wszczqciu postepowania o udzielenie zamowienia publicznego

na wykonanie audyt6w energetycznych budynku po bylym internacie Zespolu Szkol

Ekonomiczno - Rolniczych w Slubicach oraz budynku Zespolu Szk6l Ekonomicznych

w OSnie Lub.,
podjEl decfzje o odwolaniu sie od uchwaly Skladu OrzekajEcego Regionalnej lzby

Obrachunkowej w Zielonei G6rze z dnia 26 wrzesnia br. w sprawie wydania oplnir

o informacji o przebiegu wykonania budzetu Powiatu gubickiego za I p6lrocze 2016 r

14 pazdziernikai

. podjEl uchwat? Nr 251/16 w sprawie zmian w uchwale budzetowej Powiatu Slubickiego

na 2016 rok.

18 paidziernika;

> podjql uchwaly:
o Nr 252116 w sprawie wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie zamowienia

publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego wraz z wizualizacja

i oszacowaniem koszt6w prac projektowych oraz wykonania robot budowlanych,

obejmujqcego budowq boiska wielofunkcyjnego,

e Nr 253/16 w sprawie wyboru oferty w postQpowaniu o udzielenie zamowienia

publicznego na wykonanie audyt6w energetycznych budynk6w uzytecznosci

publicznej,

. Nr 25lU16 w sprawie ustalenia szczegolowych zasad i procedur w zakresle

rozpalrywania, udzielania i rczliczania dofinansowai ze srodkow Pairstwowegc

Funduszu Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych w 2016 roku,

. Nr 255/16 w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonel

do sprzedazy w drodze przetargu nieograniczonego.
. Nr 256/16 w sprawie zmiany uchwaly bud2etowej Powiatu Slubickiego na 2016 rok,

4l

5)



/Zalqcznikr (

Kalendarium wazniejszych wydazen w powiecie \
w okresie od 27 wze6nia 2016 r. do 18 paidziernika 2016 r.v

! zaopiniowal projekt uchwaly w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji
Rewizyjnej na 2017 rok - jako material na XXXI sesjg Rady powiatu.

> zatwierdzil materialy na XXXI sesjQ Rady Powiatu:
. informacie o stanie realizacji zadah oswiatowych powiatu Slubickiego

za rok szkolny 201512016,
o projeK uchwaly w sprawie zmiany uchwaly bud2etowej powiatu Slubickiego

na 2016 roku.

STAROSTA
Marcin Jabbrtski
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Zal4cznik do sprawoz-dania
z dzialalno(ci Zarzqdr Powiatu Slubickicgo
za okres 27.09.2016 - 18.10.2016

Kalendarium wainiejszych wydarzeft w powiecie
w okresie od 27.09.2016 do 18.10.2016

29.8.2016 - Ztkoiczf,nie krdencji 2012-2016 Poltiatowej Rady Ryrku Prac,T w Slubicach

11) c/tefech latach kole'jnr kaclcncja Puwiatowe'j lt,rd) Itynku Prdc)r dobiegla korica. Z tej okazii
jci czlonkowic spotkali siq 29 $'rzc(nia na oslatnim posiedzcniu. kt(irc tym m/crn odb."_lo sig

$ sali konlercncl.inei Starcst$a Po$iato$cgo. Obccni byli lnkTc: \,'iccstarosta Icopold Olrsiirk
orrz czlonek 7ar;/4dlr po\!iotu Amelid S;,oltun. kl(irz) podriQko$ali o/lonkom liird) ,.a podjgle
w nririonych latach dzia[uir. przl-c2,"-niajace siq clo znacrn0go spadku hezrobocia i akl),wizacii
zarlodor"ei w norviccie.

30.09.2016 xvlll. Golicka Mila

i0 $rzeinia w Colicach odbyla siQ osiemnasta juz edycja biegowej imprezy Colicka Mila.
lmprcza byla wspolfinansowana przrz powiat slubicki. kt6ry na miejscu reprezento$al naczelnik
Wydzialu Spraw Spolecznych Woiciech Sku'arek.

.1.10.2016 XXX sesja Rdd.'- I'oNiatu

.1 prlclziernik.-r \r srli konlcrenc),irr!'j Starost$r Ib\,'ial()wcgo odhyla sj9 XXX sesia IlNd)
P(\!irtu. Iladni zdecldorvrnq \\'iqksroiciq gbs(i$ podjgli dccyzjq o spfzcdazy nicfuchomolci. a

konkrclnie 1erc0u. na ktirryrn znajdnic siq boisko przl'Zespole Szk6l llkonomic/no - Rolnic/)ch
w Slubicach. Ponadlo podjglo uchwall sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnos6 Powiatowego

lnspektora Nadzoru Budowlancgo \\ Slubicach, odcz)tano sprawozdanie Komisii Rewizyinej z
kontroli dzialalnoici Zarz4du Dt6g Powiatowych x' Slubicach, przcdstaq,iono infbrmacjq
Zarzqdu I'owiatu o przebiegu wykonania budzetu Powialu Slubickicgo i,a pierwsze pdiroczc

2016 rwrvz inlormaciq Zarzqdu Powiatu o ksztahowaniu siq wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Slubickiego. \" tym o przebiegu fealizacii przedsigwzigi.
Nie zabraklo tak2e infomacii o wynikaoh naboru do powiatowych jednostek oSwiatowych na rok

szkolny 201612017

5.10.21)16 - spotkanie zarz4du poNiatu z \vladzami gminy l{zcpin

lar4d It)\\illlu. na czcle z llarcinon) Jabloriskim. konllnuuie spolkania z \\hdzami limin
po\iatu slubickicgo. W zwi4zku z t1'rn 5 pa,dziernika N tJr/qdrie l\liciskirn !\ llzcpinie odhlkr
sig spotkanic ,,r,ladz powiatowych z plzcdstarliciclanri grniny. Powiat shrbicki rcprczenttxrali:
slarosla \4arcin .lilhloislii. Nicoslirrl)stat l.copold Owsiak. czktlek Tarzqdu po\!_illlu

Dirnutu Sa\!ickl. przcuotlnicz:rc) Rad) Po\!ialo Wieslau Kokrsza oraz.ic-to zastcpca $ Radzic'



Wilold Bochcriski. (;(x'podarr) rcprczcnlo\\Nli: bunnislrz Rzepina Slawomir l)udzis. sekretarz
llalina Ku2miriska i dy,r'elitol Zcspolu Ekononriczno - Admirristrac}jrrcgo Szk<il r.v Rzepinie
Stcl'an Krarrczl k. W \potkaniu udrirl \,vzi!^la tak,/c prezcs Zazqdu N 7.O7. s/lital Porviatoul q
Slubicach \y'allrorzata Kr'asorrska-N{arczr k.

5-6.10.2016 - Zd(,bycic 5 rnetlali przez czlonk6w Athletic'l'eam llzepin

W dniach 5-6 paidziernika. podczas Mistrzostw Swiata w \\)ciskaniu Szlangi w niemieckim
llcrzbergu, czlonkowic rzepi6skiego Athlctic leam zdobyli 5 mcdali. Z tcj okaz.j i starosta
wyslosowal do wyrdinionych list gratulacyjny.

7.10-20t6 - Obchody Dnia Weterana Str.iy Glanicznej

7 paTdzicrnika, LoL ptzy tablicy pamiqtkowej prly slubickim placr.r Bohater<iw. zebrali siQ

weterani Strazy Graniczncj, by oddai hold swoim kolegom, kt6rzy odeszli na wiecznq sluzbg.
Po wystqpieniach organizator6u delegacje zlozyly pod pomnikiem kwiaty - powiat slubicki
rerrezcntowala czlonck zarzadu Amelia Szo{tun.

10.10.2016 - posiedzenie Powiato$'ego Zespolu Zarzqdzania Kryzysowego

w sali konf'erenc''inc'i Starast$a Powiatowego odbylo siQ posiedzenie Powiatowego Zespolu
7.an$zania Kryzysowego. W posiedzeniu, opr6cz czlonkdw zcspolu. udzial wziQli
prz€dstalyiciele z gmin powiatu zajmujqcy siq problematlkq zarT,qdzania kryzyso\\'cgo.
Celem posiedzenia bylo om6wienie procedury postQpowan ia j ednostek samorz4du terytorialncgo
w zakresic zwalczania chor6b zakaZnych zwicrzql oraz procedury utylizacii (unieszkodli$iania)
padl)-ch lub zabitych zwicrz4t w rejonie ognisko chofoby zakaznej.

12,10.2016 - Powi|klr!e Obchody Dnis Seniora

Po\riat Slubicki podpisal umowg z Wojew&zlwem l.ubuskim na realizaciq projektu "Rozw6j
c-uslug rv powiccie slubickim". Carkolrita t\anoi[ projcktu to | .l5l 707.50 /1. ;/ c/cgo 85 p|.oc.

pochodzi zc (rodkrirv zc*ngtrznych. tlmorvg podpisal 6 pazdliernika. rcpre/enluitlc\ po\\iJt
shrbicki. \taft)str Marcin .lablotiski. wruz zc sttoim zastepcq Lcopoldem Owsiakiljm.
prly kontfitsl gnacie skarbnikl polr iatu Arrrry (i<i|skici.

13.10.2016 - Inauguracja roku akademickiego w Collegium Polonicum i obchody 2SJecia

uczelni.

W Collegium Polonicum uroczyscie obchodzono 25Jecie istnienia uczelni oraz rozpoczQto no\ty
rok akademicki. Zainaugurowal go rektor UAM prof. UAM dr hab. Andrd Lesicki rvsp6lnie
z prezydentem Viadriny proli Alexandrem Wiillem. Powiat slubicki reprez'enkrwal wicestarosla

Leopold Owsiak. kt6ry wrgczyl rektorowi list gratulacyjny od starosty Marcina Jabbriskiego.



f8,10.20f6 - Dziei Pracownika Slurby Zdrowia

W zwiqzku z obchodami Dnia Pracownika Slu2by Zdrowia. starosta slubicki Marcin Jabloriski
zlotyl na rqca PaniPrezes Z^rzldu NZOZ Sz-pitala im. prof. Z. Religi sp. z o.o. w Slubicach
Malgorzacie Krasowskiej-Marczyk bukiet kwiatdw oraz wrgczyl podzigkowania.

18.10.2016 - Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej

18 pazdziernika br. $, llotelu .,I{orda" w Slubicach odbyla sig uro0zystoS6, podozas kt6rej
starosta slubicki Marcin Jabloiski wraz z Wicestarosta l,eoooldem Orvsiakiem oraz Czlonkiem
Zarzqdu Powiatu Ameliq Szoltun wrQczyli listy gratulactne oraz k*iaty dyrektorom
i nauczycielom powiatowych .iednostek oiwiatowych. Wyr62nicni zostali r6wnie2 nauczyciele.
kt6lzy $ ubiegtym roku szkolnym uzyskali stopiei awansu zawodowego nauczyciela
dyplomowanego. a takze nauczlcicl, ktdr) otrzymal akt nadania s[opnia awansu zawodowego
nauczyciela miano$.anego.
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