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Protokół Nr L/18 
z sesji Rady Powiatu Słubickiego 

odbytej w dniu 24 kwietnia 2018 roku 
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach 

 

Pkt 1 
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

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

Przewodniczący Rady Wiesław Kołosza. Powitał radnych, kierowników jednostek, 
pracowników Starostwa, Burmistrza Słubic, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach  
i 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 obrad, a wobec 
braku uwag kontynuował obrady. 

 

Pkt 3 
Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Powiatu Słubickiego. 

 

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

 

Rada Powiatu 11 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”, przyjęła protokół  
z XLIX sesji odbytej 5 kwietnia 2018 r. 

 

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

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy Starosta zabierze głos. 

 

Starosta 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. 

 

Pkt 5 
Informacja o bieżącej sytuacji w zakresie ochrony zdrowia w powiecie oraz sytuacji 
Szpitala Powiatowego w Słubicach. 

 

Ww. informację w formie prezentacji multimedialnej przedstawiła Prezes Zarządu NZOZ 
Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o. Małgorzata Krasowska - Marczyk. 
Następnie poinformowała o piśmie Wojewody Lubuskiego dot. wniosku o wpisanie projektu 
pt.: „Poprawa jakości i dostępności udzielania świadczeń zdrowotnych w Niepublicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o.  
o transgranicznym oddziaływaniu” na listę projektów pozakonkursowych w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020, po czym przekazała  
kserokopie ww. pisma Staroście oraz Przewodniczącemu Rady. 

 

Ww. informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz powiedział, że chciałby krótko przedstawić, jak gmina 
postrzega kwestię dotyczącą szpitala i jego przyszłości. Zwrócił uwagę, iż Prezes spółki 
modelowała przedstawiane informacje, tj. z jednej strony była to radość z tego, co udało się 
zrobić, a z drugiej strony przedstawiała niezbyt dobre fakty, gdyż niektóre działania są 
spóźnione lub nie wynikały z rzeczywistych potrzeb. Zaznaczył, iż mieszkańcy Słubic 
utożsamiają szpital z gminą i uważają, że jest ona  współwłaścicielem, jednak tak nie jest. 
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Następnie odnosząc się do poruszonej w prezentacji kwestii przebywania na terenie szpitala 
osób bezdomnych, poinformował, iż oficjalnie na terenie miasta znajduje się 9 takich osób,  
a 7 z nich w okresie zimowym wysyłanych jest do różnego rodzaju ośrodków, gdzie pobyt 
jednej osoby to koszt ok. 4-5 tys. zł miesięcznie. Nadmienił, że jedna z tych osób, 
przebywająca na szpitalnych korytarzach lub w kaplicy, nie jest osobą bezdomną, lecz chorą 
psychicznie. Następnie przypomniał, iż szpital nie jest organizacją non profit i każde 
wykonywane tam działanie jest opłacane. Poinformował, iż we wrześniu i październiku 
ubiegłego roku otrzymał trzy wnioski złożone przez Prezes spółki, w których prosiła ona  
o pomoc w wysokości ok. 600 tys. zł na najpotrzebniejsze wydatki, z którymi szpital nie 
może sobie poradzić, m.in. na narzędzia chirurgiczne, aparat USG i KTG, pompy infuzyjne. 
Dodał, iż w ostatnim czasie rozmawiał również osobiście ze Starostą, który wyjaśnił mu wiele 
kwestii, jednakże gmina nie jest w stanie załatwić wszystkich problemów, z jakimi boryka się 
szpital, ponieważ ma bardzo dużo własnych wydatków, a stara się pomagać straży pożarnej, 
policji, straży granicznej i innym instytucjom państwowym. Zwrócił uwagę, iż same wnioski 
organizacji pożytku publicznego, działających na rzecz miasta, opiewają na kwotę ponad  
1,2 mln zł. Zapewnił, iż wraz z radnymi walczy o oszczędności i środki finansowe, jednakże 
koszty bieżące rosną, a planowane inwestycje są droższe o ok. 40%. Dodał, iż zarówno 
jemu, jak i radnym gminy, zależy, aby szpital jak najlepiej działał, ponieważ jest on filarem 
funkcjonowania powiatu i bezpieczeństwem dla miasta, stąd radni zawsze zapewniają   
w budżecie pewną kwotę na ten cel, jednak potrzeby szpitala są ogromne i jakakolwiek 
kwota zostałaby zabezpieczona, to i tak będzie za mało. Zapewnił, iż gmina będzie starała 
się pomóc, połata dziury w jezdni, naprawi parking i oświetlenie, jednak jego zdaniem szpital 
od wielu lat jest instytucją niedofinansowaną i nie istnieją rozwiązania systemowe. Dodał,  
że chciałby usłyszeć, iż radni powiatu szukają rozwiązań, aby szpital zaczął ładnie wyglądać 
i nadmienił, że kwota 200 tys. zł rocznie, którą powiat przekazuje na rzecz szpitala,  
jest za mała. Zwrócił uwagę na trudną sytuację w kwestii pozyskania kadry, wynikającą  
z wieloletniego braku odpowiedniego kształcenia lekarzy i pielęgniarek, a także braku 
zachęty finansowej. Podkreślił, że w niektórych miejscowościach oferuje się lekarzom 
mieszkania. Kończąc zwrócił się do radnych o podjęcie w kwestii szpitala bardziej 
stanowczych i radykalnych decyzji oraz działań, znalezienie dofinansowania oraz przyjęcie 
rozwiązań, które określą potrzeby inwestycyjne i poprawią wygląd szpitala. Wyraził nadzieję 
na spotkanie w tej kwestii już nie podczas sesji Rady Powiatu i podkreślił, iż pomoc doraźna 
nie rozwiązuje problemów szpitala. 

 

Radny Tomasz Pisarek powiedział, iż służba zdrowia jest tematem trudnym, a finansowanie 
świadczeń zdrowotnych w żaden sposób nie jest skalkulowane na wydatki ponoszone  
na infrastrukturę. Dodał, iż szpitale w Polsce przez wiele lat były zaniedbywane, a sposób 
finansowania spowodował, iż wiele z nich miało potężne zadłużenia. Podkreślił, iż słubicki 
szpital udało się oddłużyć w ramach rządowego projektu, tzw. „Projektu B”. Zwrócił uwagę, 
iż wydatki infrastrukturalne i brak finansowania systemowego są potężnym kłopotem  
dla wszystkich szpitali w Polsce. Poinformował, iż obecnie prowadzona w szpitalu kontrola 
sanepidu dotyczy kwestii sprawdzenia stanu dostosowania szpitala do rozporządzenia 
Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakie stawia się obiektom udzielającym świadczeń 
medycznych, a w zależności od jej wyniku i oceny wpływu na bezpieczeństwo braku 
dostosowania szpitala do obowiązujących przepisów prawa, trzeba będzie podjąć stosowne 
kroki i w odpowiednich terminach wdrożyć inwestycje. Dodał, że niestety w ramach funduszy 
unijnych nie ma wprost środków przeznaczonych na infrastrukturę w służbie zdrowia,  
tj. remont sal, bloku operacyjnego itp. i pogratulował Prezes Krasowskiej - Marczyk 
determinacji i działań prowadzących do podjęcia przez Ministerstwo ponownej oceny 
złożonego wniosku. Na koniec potwierdził, iż szpital jest dobrem wspólnym i konieczne 
będzie podjęcie rozmów na szczeblu rad gmin, ponieważ powiat sam nie będzie w stanie 
udźwignąć inwestycji na taką skalę, a wspólne działanie i dobra współpraca w zakresie 
współfinansowania na płaszczyźnie porozumienia może owocować zabezpieczeniem 
dalszych działań tej jednostki. Podkreślił, iż w 2017 roku umowy ryczałtowe zostały 
podpisane dopiero w ostatnim kwartale, a przez pierwsze trzy kwartały szpitale pracowały 
bez zapłaty za nadwykonania wnosząc wszystkie wydatki w ciężar swojego budżetu  
i nie wszystkim szpitalom udało się to udźwignąć. 
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Radna Krystyna Skubisz podziękowała Prezes Krasowskiej - Marczyk za wysiłek. 
Stwierdziła, że problem byłby rozwiązany, gdyby powiat zwolnił szpital od opłaty podatku  
za nieruchomość. Dodała, iż ani szpital, ani Prezes, nie powinni się o to martwić,  
czy nieruchomość jest otynkowana i czy są zrobione schody, ponieważ jest to obowiązek 
powiatu. Kończąc ponownie wniosła o zwolnienie szpitala z podatku od nieruchomości. 

 

Starosta podziękował za obecność Burmistrza Słubic i jego zaangażowanie oraz wyraził 
nadzieję na kolejne konstruktywne i owocne rozmowy, które poprawią sytuację szpitala. 
Zwrócił uwagę, iż szpital na dzień dzisiejszy ma plan finansowy na poziomie ok 30 mln zł,  
a dla porównania budżet Gminy Górzyca to ok. 20 mln zł. Poinformował, iż zrobił szybką 
symulację ruchu płacowego i wynika z niej, iż podwyżka o 100 zł netto dla jednego 
pracownika to dla szpitala wydatek rzędu ok. 400 tys. zł. Dodał, iż można wygenerować 
straty na koniec roku, ale w ostatnim czasie podejmowane są rzeczywiste działania  
i aby np. móc realizować projekt, który uzyskał właśnie dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego, czy też pozyskać środki na remont SOR-u oraz budowę lądowiska, 
konieczne jest utrzymanie szpitala na wysokim poziomie i posiadanie środków własnych 
pozwalających na zaciągnięcie kredytu. Nadmienił, iż szpital z powodów obiektywnych  
ma niezwykle ważne znaczenie, gdyż jest pierwszym i ostatnim w Polsce w zależności,  
w którą stronę się jedzie. Zapewnił, iż nikt nie lekceważy problemów, a pomoc i wsparcie  
przy dzisiejszych założeniach systemowych są niezbędne. Dodał, iż chciałby, aby było to 
takie proste, żeby zwolnić szpital z czynszu dzierżawnego zrzucając na siebie cały ciężar 
dbania o infrastrukturę, jednakże jest to dużo bardziej skomplikowane i należy szukać 
wsparcia z zewnątrz. Zapewnił, iż liczy na konstruktywną rozmowę z gminami i dodał,  
iż spawa szpitala powinna wszystkich łączyć. Na koniec podziękował pracownikom szpitala  
i zapewnił, iż ma świadomość tego, jak wiele oni robią i dodał, iż Zarząd wszystko aby 
perspektywicznie zadbać o przyszłość szpitala, jego personel oraz bezpieczeństwo 
zdrowotne mieszkańców z terenu powiatu. 

 

Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i o godz. 1420   
zarządził 10-minutową przerwę, a o godz. 1520 kontynuował obrady. Po przerwie Rada 
rozpoczęła obrady w składzie 9-osobowym, ponieważ na salę nie powrócili radni: Danuta 
Sawicka, Tomasz Pisarek, Andrzej Bycka oraz Witold Bocheński.  

 

Pkt 6 
Sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Słubicach za 2017 rok. 

 

Sprawozdanie przedstawił dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Słubicach Jan 
Stachowiak. 
 

O godz. 1435  na salę powróciła radna Danuta Sawicka i od tej pory Rada obradowała  
w składzie 10-osobowym. 
 

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

Ww. sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 7 
Sprawozdanie z realizacji w 2017 roku programu współpracy powiatu słubickiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Ww. sprawozdanie przedstawił naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa 
Wojciech Skwarek. 
 

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

Ww. sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 8 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród  
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat  
Słubicki. 
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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 powiadomił, 
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 8 głosami „za”, przy  2 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę  
Nr L/239/18 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Słubicki. 

 

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 9 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rekomendacji dla oceny zasobów pomocy  
społecznej dla Powiatu Słubickiego za 2017 rok. 
 

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

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 powiadomił, 
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 8 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę  
Nr L/240/18 w sprawie przyjęcia rekomendacji dla oceny zasobów pomocy społecznej  
dla Powiatu Słubickiego za 2017 rok  
 

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 omówiła autopoprawkę do projektu uchwały, 
polegającą na zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków w związku z realizacją 
projektu dot. przebudowy drogi powiatowej Nr 1254F Nowe Biskupice - Rzepin, zadań 
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych  
w 2018 r., pozyskaniem środków od Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. w ramach 
konkursu grantowego „Bank Dziecięcych Uśmiechów”, zmniejszeniu planowanych wydatków 
w związku ze zmianami w realizacji projektu pn.: „Informatyzacja i modernizacja danych 
zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-Usług”, 
zwiększeniu planowanych wydatków w celu zabezpieczenia środków na opłacenie faktur  
za energię cieplną, elektryczną i wodę w CKZiU, a także zmianie planowanych wydatków  
w celu zabezpieczenia środków na szkolenie BHP pracowników ZSE w Ośnie Lub. 
 

Przewodniczący Rady poprosił kolejno o przedstawienie opinii Komisji Sfery Społecznej  
i Komisji Budżetowo - Gospodarczej o projekcie uchwały. 
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Przewodnicząca Komisji Sfery Społecznej Danuta Sawicka poinformowała, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej Wojciech Dereń powiadomił, 
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 8 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę  
Nr L/241/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok. 
 

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 11 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XLVII/226/18 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 Powiatu przedstawiła 
Skarbnik Powiatu Anna Górska. Następnie omówiła autopoprawkę do projektu uchwały, 
polegającą na wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków na rok 2018 oraz zmian 
w załączniku Nr 2 dot. przedsięwzięcia pn.: „Informatyzacja i modernizacja danych  
zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-Usług”  
oraz przedsięwzięcia dot. przebudowy drogi powiatowej Nr 1254F 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 powiadomił, 
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 8 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę  
Nr L/242/18 w sprawie zmian w uchwale Nr XLVII/226/18 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 12 
Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w tym punkcie, a następnie 
przypomniał wszystkim radnym o konieczności złożenia do końca bieżącego miesiąca 
oświadczeń majątkowych. Wobec braku dalszych uwag kontynuował obrady. 
 

Pkt 13 
Zamknięcie sesji 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1500 zamknął  
L sesję Rady Powiatu Słubickiego. 
 
 
 
Protokołowała: 

 

Aleksandra Waniorek-Domańska 

Podinsp. ds. obsługi Rady Powiatu 


