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Protokół Nr LI/18 
z sesji Rady Powiatu Słubickiego 
odbytej w dniu 29 maja 2018 roku 

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach 
 

Pkt 1  
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

Pięćdziesiątą pierwszą w V kadencji sesję Rady Powiatu Słubickiego otworzył o godz. 1300 

Przewodniczący Rady Wiesław Kołosza. Powitał radnych, kierowników jednostek, 
pracowników Starostwa oraz pozostałych gości. Poinformował, że na stan 17 radnych w sesji 
uczestniczy 13 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 zapytał, czy radni wnoszą jakieś uwagi do porządku sesji, a wobec 
braku uwag kontynuował obrady. 
 

Pkt 3 
Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Powiatu Słubickiego. 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że do rozpoczęcia sesji radni nie wnieśli żadnych 
poprawek i uzupełnień do protokołu z L sesji, wobec czego zarządził głosowanie w sprawie 
jego przyjęcia. 
 

Rada Powiatu 11 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”, przyjęła protokół  
z L sesji odbytej 24 kwietnia 2018 r. 
 

Pkt 4 
Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji. 
 

Przewodniczący Rady nadmienił, iż Starosta jest nieobecny na sesji i zapytał Wicestarosty, 
czy zabierze głos w jego imieniu. 
 

Wicestarosta poinformował, iż radni otrzymali sprawozdanie na piśmie i nie będzie zabierał 
głosu w tym punkcie.  
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, a wobec braku uwag zamknął ją i kontynuował 
obrady. 
 

Ww. sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 5 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno 
- Wychowawczego w Słubicach 
 

Ww. sprawozdanie przedstawił Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Wojciech Dereń. 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, a wobec braku uwag zamknął ją i kontynuował 
obrady. 
 

Ww. sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

O godz. 1330 na salę przybył radny Robert Tomczak i od tej pory Rada obradowała  
w składzie 14-osobowym. 
 

Pkt 6 
Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska  
na obszarze powiatu słubickiego. 
 

Ww. informację w formie prezentacji multimedialnej przedstawił kierownik Delegatury 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. Marek 
Demidowicz. 
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Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
 

Radny Wojciech Dereń poprosił o podanie wymaganej przepisami odległości między 
studnią głębinową a cmentarzem komunalnym. 
 

Radny Józef Apanowicz zapytał, co jest powodem złej jakości powietrza w Smogórach. 
 

Kierownik Demidowicz odnośnie pytania radnego Derenia poinformował, iż odpowiedzi  
na nie udzieli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, który jest właściwy w tych 
sprawach. Odnośnie jakości powietrza w Smogórach poinformował, iż główną przyczyną jego 
złego stanu jest emisja spalin samochodowych z silników benzynowych. 
 

Przewodniczący Rady zapytał o składowiska śmieci na terenie powiatu, kwestię śniętych  
ryb w 2017 roku w rzece Ilanka, ginięcie pszczół z powodu oprysków upraw dokonywanych 
przez rolników oraz o skuteczne sposoby zapobiegania paleniu śmieci w domach. 
 

Kierownik Demidowicz w kwestii pszczół odpowiedział, iż środki używane przez rolników to 
środki do zwalczania owadów i prawdopodobną przyczyną ginięcia pszczół jest niewłaściwe 
dozowanie tych środków. Odnośnie składowisk śmieci poinformował, iż jest ich kilka  
na terenie powiatu. Nadmienił, iż nie przypomina sobie sprawy śnięcia ryb w Ilance i sądzi,  
iż z pewnością miało to miejsce w Starej Noteci, a spowodowane było robotami 
melioracyjnymi na terenie Wielkopolski. W sprawie palenia śmieci odpowiedział, iż jest to 
trudny temat, ponieważ chodzi o osoby fizyczne, a w stosunku do nich brak jest uprawnień 
kontrolnych. Nadmienił, że trwają prace nad projektami uchwał antysmogowych.  
 

Wobec braku innych uwag Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i kontynuował obrady. 
 

Ww. informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 7 
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach o stanie 
sanitarnym powiatu za 2017 rok. 
 

Ww. informację przedstawiła Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach  
Jadwiga Caban - Korbas. Następnie w kwestii pytania radnego Derenia poinformowała,  
iż bezwzględna granica bezpieczeństwa dla odległości studni od cmentarza wynosi 150 m, 
jednak wszystko zależy od przepuszczalności gleby, głębokości kopania studni oraz sposobu 
chowania zmarłych na danym cmentarzu. Dodała, że opiniując taką kwestię na pewno 
weźmie pod uwagę wszelkie czynniki i wyda opinię w sposób zapewniający bezpieczeństwo.  
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i zapytał o kwestię szczepień przeciwko  
odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych. 
 

Inspektor Caban - Korbas odpowiedziała, iż na terenie powiatu słubickiego kleszcze 
przenoszą głownie boreliozę, zaś wirusowe zapalenie opon mózgowych charakterystyczne 
jest dla terenów północno - wschodniej Polski, stąd zaleciła szczepienie w przypadku 
podróżowania w tamte rejony.  
 

Wobec braku innych uwag Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i kontynuował obrady. 
 

Ww. informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 8 
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy i sytuacji na lokalnym rynku 
pracy za 2017 rok. 
 

Ww. sprawozdanie przedstawił zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  
w Słubicach Robert Martyn. 
 

O godz. 1405 salę opuścił radny Andrzej Bycka i od tej pory Rada obradowała  
w składzie 13-osobowym. 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, a wobec braku uwag zamknął ją i kontynuował 
obrady. 
 

Ww. sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Pkt 9 
Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Powiatu Słubickiego  
do spraw zmiany statutu powiatu. 
 

Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady 
Powiatu Maria Palichleb. Następnie wniosła autopoprawkę do projektu uchwały polegającą 
na zmianie poz. Dziennika Ustaw ze względu na opublikowanie przed sesją nowego tekstu 
jednolitego ustawy o samorządzie powiatowym. 
 

Przewodniczący Rady poprosił kolejno o przedstawienie opinii Zarządu Powiatu  
oraz Komisji Sfery Społecznej i Komisji Budżetowo - Gospodarczej 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. 
 

Przewodniczący Rady zgłosił kolejno kandydatury: Wiceprzewodniczącej Rady Marii 
Palichleb na przewodniczącą komisji, radnej Amelii Szołtun na wiceprzewodniczącą komisji 
oraz radnych Leopolda Owsiaka i Ryszarda Chusteckiego na członków komisji – 
każdorazowo pytając ww. osoby, czy wyrażają zgodę na pracę w komisji. 
 

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w komisji.  
 

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś chce zgłosić jeszcze innych kandydatów. 
 

Radni nie zgłosili innych propozycji do składu komisji doraźnej. 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, a wobec braku uwag zamknął ją i przedstawił 
projekt uchwały z wpisanymi imionami i nazwiskami zgłoszonych kandydatów, po czym 
zarządził głosowanie w sprawie podjęcia ww. uchwały. 
 

Rada Powiatu 10 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę  
Nr LI/243/18 w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Powiatu Słubickiego do spraw 
zmiany Statutu Powiatu. 
  
Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 10 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 
rok. 
 

Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem w imieniu Zarządu Powiatu przedstawiła 
Skarbnik Powiatu Anna Górska. Następnie przedstawiła autopoprawkę do projektu 
uchwały, polegającą na wprowadzeniu zmian w załączniku nr 12  - w związku z zawartym 
porozumieniem o współpracy z powiatem gorzowskim w sprawie organizacji konferencji  
pn. „Kobieta ABC – Etap II Kobieta Dynamiczna EF”. 
 

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. 
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O godz. 1425 salę opuściła radna Danuta Sawicka i od tej pory Rada obradowała  
w składzie 12-osobowym. 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
 

Radny Tomasz Stupienko w imieniu Klubu Radnych „Radni dla Powiatu” poinformował,  
iż członkowie Klubu będą głosować przeciwko podjęciu uchwały, ponieważ w rozdziale  
dot. m.in. wydatków na bhp planuje się zwiększenie środków finansowych z przeznaczeniem  
na obsługę prawną oraz koszty zastępstwa procesowego. Nadmienił, że 7 maja br. Minister 
Finansów utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję Wojewody Lubuskiego dot. odmowy 
rozłożenia na raty lub umorzenia kwoty długu powiatu wobec Skarbu Państwa za lata 2010-
2011 wraz z odsetkami, a 23 maja br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił 
skargę powiatu na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie zobowiązania  
do zwrotu nieprzekazanych i pobranych dochodów budżetowych uzyskanych z tytułu opłat 
eksploatacyjnych za lata 2013-2016. Powiedział, iż zawsze można twierdzić, iż sprawy te są 
w toku i Zarząd ma prawo się odwoływać, jednakże odsetki wzrastają miesięcznie  
o ok. 100 tys. zł, a od momentu objęcia funkcji Starosty Słubickiego przez Marcina 
Jabłońskiego wzrosły o 2 mln 741 tys. 130 zł. Oznajmił, iż zdaniem Klubu niezasadne jest 
ponoszenie wydatków na obsługę prawną i zastępstwa procesowe, kiedy cały czas procesy 
te trwają w nieskończoność. Przypomniał, że powiat ma swoich prawników. Nadmienił,  
że jutro Starosta również ma sprawę w Sądzie Okręgowym w Gorzowie. Zwrócił uwagę,  
że na dzisiaj jest to kwestia trybu odwoławczego, ale Klub perspektywicznie zdaje sobie 
sprawę z tego, co może powiat niedługo czekać i jakie będą konsekwencje.  
 

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

Rada Powiatu 9 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciwnych”, podjęła uchwałę Nr LI/244/18  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok. 
 

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 11 
Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych. 
 

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w tym punkcie.  
 

Radny Robert Tomczak zapytał, jak dokładnie będzie sfinansowana budowa sali 
gimnastycznej przy Zespole Szkół Licealnych i kiedy zostanie zakończona ta inwestycja. 
 

Skarbnik Powiatu Anna Górska odpowiedziała, iż w br. wydatkowana będzie dotacja  
z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 1 mln zł. Dodała, iż inwestycja ta rozłożona jest  
na kolejne lata w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słubickiego i planowane jest 
pozyskanie zewnętrznych środków finansowych. Nadmieniła, iż szczegółowych informacji 
udzieli na piśmie.  
 

Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący Rady kontynuował obrady. 
 

Pkt 12 
Zamknięcie sesji. 
 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1430 zamknął  
LI sesję Rady Powiatu Słubickiego. 
 
Protokołowała: 
 

Aleksandra Waniorek-Domańska 

Podinsp. ds. obsługi Rady Powiatu 


