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Protokół Nr LII/18 

z sesji Rady Powiatu Słubickiego 
odbytej w dniu 25 czerwca 2018 roku 

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach 
 

Pkt 1  
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

Pięćdziesiątą drugą 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 11 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. Następnie 
poinformował, iż zgodnie z zasadami określonymi w nowym rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 15 maja br. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych wysokość 
wynagrodzenia Starosty Słubickiego należy dostosować do określonych w nim przepisów.  
W związku z tym - na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2 Statutu Powiatu Słubickiego wniósł  
o poszerzenie porządku sesji, tj. wprowadzenie po punkcie 3 dodatkowego punktu 3a  
w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Słubickiego”.  
Następnie zapytał, czy są inne wnioski, a wobec ich braku zarządził głosowanie w sprawie 
zmiany porządku obrad. 
 

Rada Powiatu - jednogłośnie - 11 głosami „za”, przyjęła ww. wniosek. 
 

Podinspektor ds. obsługi Rady Powiatu Aleksandra Waniorek - Domańska rozdała 
radnym kserokopie projektu ww. uchwały wraz z uzasadnieniem. 
 

Kserokopia projektu ww. uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 3 
Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Powiatu Słubickiego. 
 

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

Rada Powiatu jednogłośnie, 11 głosami „za”, przyjęła protokół z LI sesji odbytej 29 maja 
2018 r. 
 

Pkt 3a 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Słubickiego. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Kołosza przedstawił projekt ww. uchwały  
wraz z uzasadnieniem, po czym otworzył dyskusję. 
 

Wicestarosta Leopold Owsiak przypomniał, iż uchwała wprowadzana jest pod obrady Rady 
ze względu na rozporządzenie Rady Ministrów, które, na wniosek jednego z posłów, 
obligatoryjnie w ślad za obniżeniem pensji posłom obniża pensje samorządowcom. Dodał,  
iż jest to skutek politycznych rozgrywek, a rozporządzenie jest niezgodne z Konstytucją. 
Poinformował, iż to od radnych zależy, czy uchwała zostanie podjęta, jednak zaapelował  
o niewyrażanie zgody na łamanie prawa i powołał się na szereg opinii prawnych i stanowisk 
w tej sprawie. Kończąc oświadczył, iż będzie głosował przeciwko tej uchwale ze względu  
na ewidentne łamanie prawa i Konstytucji. 
 

Radny Tomasz Pisarek zwrócił uwagę na sytuacje rynku pracowniczego i problem  
z utrzymaniem oraz pozyskaniem pracowników. Dodał, iż w samorządzie od lat pracuje wielu 
fachowców, jednakże można zauważyć tendencję, iż odchodzą oni do sektora działalności 
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prywatnej z uwagi na otrzymanie wyższego wynagrodzenia. Zwrócił uwagę, iż pochodną 
wynagrodzenia pracowników samorządowych jest wynagrodzenie Burmistrza, Wójta, 
Prezydenta czy Starosty. Wyraził opinię, iż wynagrodzenie pracowników samorządowych  
i włodarzy powinno rosnąć, a nie maleć, a poprzeczka powinna być stawiana dla nich wysoko, 
ale powinni otrzymywać za to solidne wynagrodzenie. Podkreślił, iż całą tę sytuację uważa 
za kuriozalną, a od strony praktycznej jest to nienormalne, ponieważ za dobrą i ciężką pracę 
należy wynagradzać zarówno Zarząd, jak i pracowników administracji. Zwrócił uwagę, iż to 
rząd powinien determinować mechanizmy, które umożliwią wypłatę wyższych wynagrodzeń, 
żeby utrzymać fachowców w ramach struktur urzędów. Dodał, iż za jakiś czas będą  
w urzędach ludzie nieprzygotowani do pracy i podkreślił, iż przygotowanie pracownika 
samorządowego na szczeblu naczelnika czy specjalisty wymaga wieloletniej praktyki  
i nabycia doświadczenia. Kończąc stwierdził, iż nie można pozwolić na podejmowanie takich 
uchwał, ponieważ destabilizuje to pracę wszystkich urzędów w Polsce.  
 

Rady Andrzej Bycka powiedział, iż również jest przeciwko zabieraniu pensji wójtom, 
burmistrzom, staroście czy pracownikom samorządowym. Dodał, iż według jego obliczeń 
pensja Starosty Słubickiego zmniejszy się o ok. 2 tys. zł brutto. Oświadczył, iż będzie 
głosował przeciw i zapytał, czy mimo niepodjęcia uchwały pensję Starosty trzeba będzie 
dostosować do rozporządzenia. 
 

Przewodniczący Rady odpowiedział, iż z doświadczenia wie, iż będzie to zależało od decyzji 
Wojewody, czy uchyli on podjętą uchwałę czy też nie. 
 

Radca prawny Anna Karpińska - Rapcewicz poinformowała, iż na tle obowiązującego 
prawa, jeżeli uchwała nie zostanie podjęta, to Wojewoda nie może nic zrobić. 
 

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

Starosta Marcin Jabłoński podziękował radnym za jednomyślne wypowiedzi. Podkreślił,  
że rozporządzenie jest niezgodne z prawem, Kodeksem pracy i Konstytucją. Zwrócił uwagę, 
iż Sejmik Województwa nie podjął żadnej uchwały w tej sprawie, a gminy i powiaty postępują 
różnie, ponieważ nikt nie wie, jak odnaleźć się w tej rzeczywistości. Poinformował,  
iż niepodjęcie tej uchwały przez Radę stwarza możliwość dochodzenia praw i zwrócił uwagę, 
iż ustawa obniżająca pensje posłom i ministrom nie została jeszcze przegłosowana. Kończąc 
poinformował, iż wszystkie korporacje samorządowe wystąpiły do Prezydenta z prośbą  
i wnioskiem o skierowanie rozporządzenia do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania 
jego zgodności z prawem, a pierwsze faktyczne czynności w tej sprawie będą miały miejsce 
za ponad miesiąc. 
 

Wicestarosta dodał, iż tworząc to rozporządzenie rząd albo nie miał pojęcia  
o funkcjonowaniu samorządów, albo robił to z wielką premedytacją. Zwrócił uwagę, w jakiej 
sytuacji postawiony jest teraz on sam oraz etatowy członek Zarządu, ponieważ Starosta 
zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym powinien się zwrócić do Rady Powiatu  
z wnioskiem o wyrażenie zgody na obniżenie ich wynagrodzeń. Podkreślił, iż uchwała  
nie powinna być podejmowana z uwagi na wiele sprzeczności. 
 

Wiceprzewodnicząca Rady Maria Palichleb stwierdziła, iż najbardziej optymalnym będzie 
wstrzymanie się od głosu lub głosowanie przeciw uchwale. 
 

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

W głosowaniu 11 radnych opowiedziało się „przeciw” podjęciu uchwały, a 1 radny wstrzymał 
się od głosu, w związku z tym uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty 
Słubickiego nie została podjęta.   
 

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

Przewodniczący Rady zapytał, czy Starosta zabierze głos. 
 



3 

 

Starosta poinformował, iż radni otrzymali sprawozdanie na piśmie, jednakże odniesie się  
do kilku kwestii. Podkreślił dobrą współpracę z władzami powiatu Odra - Szprewa, w wyniku 
której powiat otrzymał dofinansowanie z programu INTERREG VA na remont drogi Nowe 
Biskupice - Rzepin i wspomniał o pracach nad kolejnymi projektami. Przypomniał, iż 29 maja 
br. odbył się piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i podkreślił, że jest to działalność 
ze wszech miar potrzebna i oczekiwana. Nadmienił, iż 25 maja br. gościł sportowców wraz  
z opiekunami, a podczas spotkania wręczone zostały nagrody za osiągnięcia sportowe. 
Zwrócił uwagę, iż po długotrwałym remoncie ponownie otworzony został Powiatowy Ośrodek 
Wsparcia w Rzepinie i podziękował Parafii w Rzepinie za schronienie i wsparcie udzielone 
podopiecznym. Poinformował, iż 8 czerwca br. miała miejsce symboliczna uroczystość 
rozpoczęcia budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Licealnych w Słubicach, w której 
udział wzięła m.in. Marszałek Elżbieta Polak. Podkreślił prężną działalność Powiatowej Rady 
Seniorów i wyraził nadzieję na realizację kolejnych dwóch projektów. Na koniec powiadomił 
o odwołaniu Komendanta Powiatowego Policji i dodał, iż uchylił się od zajęcia stanowiska  
w tej sprawie z uwagi na brak wiedzy o tym, co się wydarzyło. 
 

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 zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego  
na 2018 rok. 
 

Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem w imieniu Zarządu Powiatu przedstawiła 
Skarbnik Powiatu Anna Górska.  
 

Przewodniczący Rady poprosił kolejno o przedstawienie opinii Komisji Sfery Społecznej  
i Komisji Budżetowo - Gospodarczej o projekcie 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 otworzył dyskusję, a wobec braku uwag zamknął ją i zarządził 
głosowanie w sprawie podjęcia uchwały. 
 

Rada Powiatu – jednogłośnie, 12 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr LII/245/18 w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok. 
  

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 6 
Absolutorium dla Zarządu Powiatu Słubickiego za 2017 rok:  
Pkt 6.1., 6.2 i 6.3 
Przedstawienie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego 
za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Słubickiego. 
Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Słubickiego za 2017 rok. 
Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Zielonej Górze w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu 
wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Słubickiego za 2017 rok. 
 

Ww. dokumenty przedstawiła Skarbnik Powiatu Anna Górska.  
 

Ww. dokumenty stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Przewodniczący Rady poprosił Starostę o zabranie głosu. 
 

Starosta w formie prezentacji multimedialnej przedstawił krótko większe zrealizowane  
w 2017 r. przedsięwzięcia. Podkreślił, iż pomimo przeciwności udało się zrobić wiele dobrego. 
Wspomniał o budowie windy na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  
i otrzymanym dofinansowaniu przeznaczonym na zakup mikrobusów dla Środowiskowych 
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Domów Samopomocy w Bieganowie i Górzycy oraz Powiatowego Ośrodka Wsparcia  
w Rzepinie. Zwrócił uwagę na uzyskane dofinansowanie w wysokości 300 tys. zł na budowę 
Domu Dziennej Opieki dla Seniorów i wyraził nadzieję na potwierdzenie otrzymania 
dofinansowania do projektu realizowanego wspólnie z Fundacją Collegium Polonicum  
i gminą Cybinka pn. „Opiekuńcze skrzydła powiatu”. Przypomniał o ograniczeniach 
inwestycyjnych powiatu i braku możliwości zaciągania kredytów i dodał, iż Zarząd dużą wagę 
położył na pisanie projektów, m.in. dot. budowy drogi Nowe Biskupice - Rzepin oraz Białków 
- Mielesznica w gminie Cybinka. Wspomniał o symbolicznej uroczystości rozpoczęcia 
budowy sali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych oraz zakończeniu projektu „Profilaktyka 
chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim”. Przypomniał 
o realizowanym projekcie „Rozwój e-Usług w Powiecie Słubickim”, uruchomieniu aplikacji 
turystycznej na urządzenia mobilne oraz aplikacji powiadamiania i ostrzegania mieszkańców 
pn. „Blisko”, wprowadzeniu dzienników elektronicznych w szkołach powiatowych i zakupie 
100 notebooków. Zwrócił uwagę na pozyskanie ponad 8 mln zł środków zewnętrznych  
na działania miękkie oraz inwestycyjne w ramach projektu „Modernizacja kształcenia 
zawodowego w powiecie słubickim”, utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, a także wyremontowanie pokojów 
dla uczennic szkół średnich będących w ciąży. Następnie przedstawił w formie tabelarycznej 
kwoty wartości projektów wraz z wielkością oraz źródłami otrzymanego dofinansowania. 
Podsumowując stwierdził, iż w latach 2016-2018 powiat otrzymał łączne dofinansowanie  
z różnych źródeł w wysokości ok. 25 mln zł. Powiadomił też o otrzymaniu przez Prezes NZOZ 
Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach absolutorium z tytułu działalności za rok ubiegły i dodał, 
iż wynik spółki jest dodatni. Kończąc podziękował wszystkim za wysiłek i wsparcie. Zapewnił, 
że budżet został zrealizowany w sposób bezpieczny i odpowiedzialny. 
 

Pkt 6.4.  
Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Słubickiego opinii  
o wykonaniu budżetu Powiatu Słubickiego w roku 2017 oraz wniosku w sprawie 
udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Słubickiego z tytułu wykonania budżetu 
Powiatu za 2017 rok. 
 

Opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu Słubickiego w roku 2017  
oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu przedstawił  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Pisarek. Poinformował, że Komisja wniosła 
o udzielenie absolutorium. 
 

Ww. dokumenty stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 6.5. 
Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Zielonej Górze w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
Powiatu Słubickiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 
Słubickiego za 2017 rok. 
 

Ww. uchwałę przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady Maria Palichleb. 
 

Kserokopia ww. uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 6.6. 
Przedstawienie projektów uchwał: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Powiatu Słubickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Powiatu Słubickiego w 2017 roku i w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu 
Słubickiego za rok 2016. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Witold Bocheński przedstawił projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Słubickiego wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego w 2017 roku. 
 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu 
Powiatu Słubickiego za rok 2017, po czym poprosił kolejno o przedstawienie opinii Zarządu 
Powiatu, Komisji Sfery Społecznej i Komisji Budżetowo - Gospodarczej o projektach  
ww. uchwał.  
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Wicestarosta Leopold Owsiak poinformował, iż Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował  
projekty ww. uchwał. 
 

Przewodnicząca Komisji Sfery Społecznej Danuta Sawicka poinformowała, iż Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekty ww. uchwał. 
 

Przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej Józef Apanowicz poinformował,  
iż Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty ww. uchwał. 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
 

Radny Tomasz Pisarek poinformował, iż materiały dot. budżetu powiatu za 2017 r. zostały 
szeroko przedstawione, a Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wniosek 
Komisji Rewizyjnej. Zwrócił uwagę na wspomniane przez Starostę uzyskanie dofinansowania 
o łącznej wartości 25 mln zł. Pogratulował Zarządowi wykonania trudnej pracy i poprosił 
radnych o udzielenie absolutorium. 
 

Przewodniczący Rady również pogratulował Zarządowi, Skarbnikowi oraz pracownikom  
i podkreślił trud pracy nad budżetem powiatu, a wobec braku dalszych uwag zamknął 
dyskusję i zarządził głosowanie dot. podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Powiatu Słubickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu 
Słubickiego w 2017 roku.  
 

Rada Powiatu jednogłośnie, 12 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr LII/246/18 w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Słubickiego wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego w 2017 roku. 
 

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie dot. podjęcia uchwały w sprawie absolutorium 
dla Zarządu Powiatu Słubickiego za 2017 rok. 
 

Rada Powiatu jednogłośnie, 12 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr LII/247/18 w sprawie 
absolutorium dla Zarządu Powiatu Słubickiego za 2017 rok. 
 

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Przewodniczący Rady w imieniu Prezydium Rady pogratulował Staroście oraz całemu 
Zarządowi uzyskania absolutorium oraz wręczył kwiaty Staroście i Skarbnikowi Powiatu. 
Następnie o godz. 1515 zarządził 10-minutową przerwę, a po przerwie wznowił obrady  
informując, że radni Tomasz Pisarek oraz Maria Palichleb nie powrócili na salę, wobec czego 
Rada obraduje obecnie w składzie 10-osobowym. 
 

Pkt 7 
Rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  
o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
 

Ww. informację przedstawił zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej mł. bryg. Michał Borowy.  
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
 

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

Ww. informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 8 
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny stanu bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego Powiatu Słubickiego za 2017 rok. 
 

Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem w imieniu Zarządu Powiatu przedstawił gł. spec. 
ds. obronnych i obrony cywilnej Starostwa Mikołaj Jagła.  
 

Przewodniczący Rady poprosił kolejno o przedstawienie opinii Komisji Sfery Społecznej  
i Komisji Budżetowo - Gospodarczej o projekcie ww. uchwały.  
 

Przewodnicząca Komisji Sfery Społecznej Danuta Sawicka poinformowała, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej Józef Apanowicz 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 jednogłośnie, 10 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr LII/248/18 w sprawie 
dokonania oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego Powiatu Słubickiego za 2017 r.   
 

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 9 
Podjęcie uchwały 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 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 otworzył dyskusję, a wobec braku uwag zamknął ją i zarządził 
głosowanie w sprawie podjęcia ww. uchwały. 
 

Rada Powiatu jednogłośnie, 10 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr LII/249/18 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 10 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych   
i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych  
przez Powiat Słubicki. 
 

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 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 otworzył dyskusję, a wobec braku uwag zamknął ją i zarządził 
głosowanie w sprawie podjęcia ww. uchwały. 
 

Rada Powiatu jednogłośnie, 10 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr LII/250/18 w sprawie 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, 
logopedów, terapeutów pedagogicznych  i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez Powiat Słubicki. 
 

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Pkt 11 
Podjęcie uchwały w sprawie „Powiatowego programu wyrównywania szans 
edukacyjnych dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Słubicki”. 
 

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 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 otworzył dyskusję i zapytał o łączny koszt dofinansowania biletów 
miesięcznych komunikacji publicznej dla uczniów klas pierwszych. 
 

Naczelnik Bajon odpowiedziała, iż przewiduje się ok. 105 uczniów dojeżdżających do klas 
pierwszych, a koszt biletu wynosi ok. 170 zł miesięcznie, czyli będzie to kwota ponad  
90 tys. zł rocznie. 
 

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

Rada Powiatu jednogłośnie, 10 głosami „za”, podjęła uchwałę Nr LII/251/18 w sprawie 
„Powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży 
uczęszczającej do szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słubicki”. 
 

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 12 
Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.   
 

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

Pkt 13 
Zamknięcie sesji. 
 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1600 zamknął  
LII sesję Rady Powiatu Słubickiego. 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
 


