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Protokół Nr LIII/18 
z sesji Rady Powiatu Słubickiego 

odbytej w dniu 28 września 2018 roku 
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach 

Pkt 1  
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Pięćdziesiątą trzecią 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 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 zapytał, czy radni wnoszą jakieś uwagi do porządku sesji, a wobec 
braku uwag kontynuował obrady. 

 

O godz. 1303 salę opuściła radna Krystyna Skubisz i od tej pory Rada obradowała  

w składzie 11-osobowym. 

 

Pkt 3 
Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Powiatu Słubickiego. 

 

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

 

Rada Powiatu 11 głosami „za” przyjęła protokół z LII sesji odbytej 25 czerwca 2018 r. 

 

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

 

Ze względu na nieobecność na sali Starosty Marcina Jabłońskiego Przewodniczący Rady 
zapytał, czy Wicestarosta 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 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słubickiego  

 

Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Wiceprzewodnicząca doraźnej 
Komisji do spraw zmiany Statutu Powiatu Amelia Szołtun. 

 

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. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej Wojciech Dereń 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. 
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Rada Powiatu 11 głosami „za” podjęła uchwałę Nr LIII/252/18 w sprawie uchwalenia Statutu 
Powiatu Słubickiego. 

 

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Pkt 6 

Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XLIX/236/18 z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie 
określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób 
niepełnosprawnych w 2018 roku, na które przeznacza się środki finansowe 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 

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

 

O godz. 1315 na salę przybył Starosta Słubicki Marcin Jabłoński. 

 

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. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej Wojciech Dereń 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 11 głosami „za” podjęła uchwałę Nr LIII/253/18 o zmianie uchwały  
Nr XLIX/236/18 z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zadań z zakresu  
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2018  
roku, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 

 

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Pkt 7 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych  
z usunięciem i przechowaniem pojazdów na rok 2019 

 

Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem w imieniu Zarządu Powiatu przedstawiła  
gł. spec. ds. komunikacji Starostwa Barbara Kierbedź. 

 

O godz. 1320 na salę przybył radny Robert Tomczak i od tej pory Rada obradowała  
w składzie 12-osobowym. 

 

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. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej Wojciech Dereń 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 11 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, podjęła uchwałę  
Nr LIII/254/18 w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem  
i przechowaniem pojazdów na rok 2019. 

 

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Pkt 8 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych  
o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych  
na terenie powiatu słubickiego 

 

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 uchwały.  

 

Przewodnicząca Komisji Sfery Społecznej Danuta Sawicka poinformowała, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej Wojciech Dereń 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 11 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, podjęła uchwałę  
Nr LIII/255/18 zmieniającą uchwałę w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych  
o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie 
powiatu słubickiego 

 

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Pkt 9 
Informacja o stanie przygotowania szkół i placówek oświatowych do roku szkolnego 
2018/2019 

 

Ww. informację przedstawiła naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Grażyna Bajon. 

 

O godz. 1325 na salę powróciła radna Krystyna Skubisz i od tej pory Rada obradowała  
w składzie 13-osobowym. 

 

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

 

Ww. informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Pkt 10 
Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słubickiego  
za I półrocze 2018 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2018 - 2026 za I półrocze 2018 r. 

 

Ww. informację przedstawiła Skarbnik Powiatu Anna Górska. Następnie odczytała uchwałę 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wydania 
opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słubickiego za I półrocze 2018 r. i 
podkreśliła, iż opinia ta jest pozytywna z istotnym zastrzeżeniem. 

 

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

Kserokopia ww. informacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Pkt 11 

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 omówiła autopoprawkę do projektu uchwały, 
polegającą na wprowadzeniu zmian w projekcie pn. „Przebudowa drogi Powiatowej nr 1254 
F Nowe Biskupice - Rzepin” w związku ze zmianą w planie realizacji projektu  
w latach 2018-2020 oraz zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 2.640 zł  
w rozdziale 85311 w celu zabezpieczenia środków na Warsztat Terapii Zajęciowej  
w Żabicach. 
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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. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej Wojciech Dereń 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 11 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciwnych”, podjęła uchwałę Nr LIII/256/18 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok. 

 

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Pkt 12 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale XLVII/226/18 Rady Powiatu Słubickiego  
z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Słubickiego na lata 2018 - 2026 

 

Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem w imieniu Zarządu przedstawiła Skarbnik 
Powiatu Anna Górska. Następnie przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały, 
polegającą na wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków na rok 2018 oraz zmian 
w załączniku Nr 2 dotyczących przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254 F 
Nowe Biskupice - Rzepin”. 

 

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. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej Wojciech Dereń 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 11 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciwnych”, podjęła uchwałę Nr LIII/257/18 
w sprawie zmian w uchwale XLVII/226/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 18 stycznia  
2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 
2018 - 2026 

 

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Pkt 13 
Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.  

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w tym punkcie, a wobec braku  
uwag kontynuował obrady. 

 

Pkt 14 
Zamknięcie sesji. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1420 zamknął  
LIII sesję Rady Powiatu Słubickiego. 
 

 

 

 

Protokołowała: 

 

Aleksandra Waniorek-Domańska 

St. spec. ds. obsługi Rady Powiatu 


