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Protokół Nr XLVIII/18 

z sesji Rady Powiatu Słubickiego 

odbytej w dniu 27 lutego 2018 roku 

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach 
 

Pkt 1 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

Czterdziestą ósmą w V kadencji sesję Rady Powiatu Słubickiego otworzył o godz. 1330 

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 obrad, a wobec 
braku uwag kontynuował obrady. 
 

Pkt 3 

Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Powiatu Słubickiego. 
 

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

Rada Powiatu 10 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”, przyjęła protokół  
z XLVII sesji odbytej 18 stycznia 2018 r. 
 

Pkt 4 

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

O godz. 1345 na salę przybył radny Robert Tomczak i od tej pory Rada obradowała  
w składzie 13-osobowym. 
 

Przewodniczący Rady zapytał, czy Starosta zabierze głos. 
 

Starosta poinformował, iż radni otrzymali sprawozdanie na piśmie, jednak chciałby zwrócić 
uwagę na kilka kwestii. Powiadomił o pozyskaniu środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej na utworzenie dziennego domu pobytu dla seniorów oraz o działaniach  
dot. utworzenia Powiatowej Rady Seniorów. Dodał, iż oczekuje się na ponowne uruchomienie 
przez Urząd Marszałkowski procedur w celu złożenia projektu opiewającego na kwotę ponad 
2 mln zł pn. „Opiekuńcze skrzydła powiatu”, co zapewni objęcie osób w wieku senioralnym 
odpowiednią rehabilitacją oraz wsparciem fachowców. Poinformował, że w wyniku projektu 
„Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim” do wszystkich szkół powiatu - z wyłączeniem Zespołu 
Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lub. - został podłączony bezpłatny szerokopasmowy internet, 
zaś w dniu wczorajszym w Urzędzie Marszałkowskim podpisana została umowa na realizację 
projektu o wartości blisko 3 mln zł pn. „e-Zdrowie”, co pozwoli na usprawnienie szeregu funkcji 
związanych z obsługą pacjentów i prowadzenia dokumentacji medycznej w słubickim szpitalu. 
Nadmienił, iż również w dniu wczorajszym samorząd województwa podjął uchwałę dot. 
wsparcia zamierzeń inwestycyjnych powiatu słubickiego związanych z budową sali sportowej 
przy zespole Szkół Licealnych kwotą 1 mln zł. Podziękował obecnej na sesji dyrektor -  
i jednocześnie radnej Sejmiku - p. Marii Jaworskiej za wkład włożony w zabiegi dot. uzyskania 
tej kwoty i zwrócił uwagę na pojawienie się konkurencji dla szkoły powiatowej w postaci 
Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Słubicach przy Collegium Polonicum. 
Zauważył, iż na sali obecna jest również dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Ośnie Lub. i podziękował jej za zorganizowanie w ostatnim czasie artystycznego występu 
młodzieży, który okazał się ogromnym sukcesem wychowawczym i pedagogicznym pełnym 



   2 

 

humoru i wzruszeń. Przypomniał, iż podczas dzisiejszej sesji będzie podejmowana uchwała 
związana z zabezpieczeniem hipotecznym jednego z kredytów i zapewnił, iż nie chodzi  
o zaciąganie nowego kredytu przez Zarząd Powiatu, lecz jedynie o zmianę harmonogramu 
spłat obecnego kredytu. Zwrócił uwagę na pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej 
o projekcie budżetu na rok 2018 oraz pozytywną - choć z zastrzeżeniami - opinię w sprawie 
planowanej kwoty długu powiatu. Kończąc powiadomił o uprawomocnieniu się wyroku 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uchylającego decyzję Ministra 
Finansów dot. odmówienia powiatowi rozłożenia na raty jego zobowiązań wobec Skarbu 
Państwa i wyraził nadzieję, iż Ministerstwo Finansów podejmie korzystną decyzję dla powiatu.  
 

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

Pkt 5 

Informacja o stanie mienia Powiatu Słubickiego w 2017 r. 
 

Ww. informację w imieniu Zarządu Powiatu przedstawił podinsp. ds. gospodarki 
nieruchomościami Starostwa Henryk Górnik. 
 

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

Pkt 6 

Informacja o funkcjonowaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu 
słubickiego w 2017 roku. 
 

Ww. informację w formie prezentacji multimedialnej w imieniu Zarządu Powiatu przedstawił 
naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Wojciech Skwarek. 
 

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

Pkt 7 

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie za 2017 rok. 
 

Ww. sprawozdanie przedstawiła kierownik Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie 
Karolina Cieślak. 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i poinformował o rozmowie Prezydium Rady  
oraz Starosty z grupą rodziców podopiecznych Ośrodka, którzy domagają się spotkania  
w sprawie jego rozbudowy. Zapewnił, iż takie spotkanie będzie miało miejsce w gronie władz 
powiatu słubickiego oraz gminy Rzepin. 
 

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

Pkt 8 

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach  
za 2017 rok, w tym sprawozdanie z efektów pracy zespołu ds. rodzinnej pieczy 
zastępczej. 
 

Ww. sprawozdanie w formie prezentacji multimedialnej przedstawiła dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach Anna Gołębiowska. 
 

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

Pkt 9 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Centrum Usług Wspólnych 
Powiatu Słubickiego. 
 

Ww. sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Pisarek. 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, a wobec braku uwag zamknął ją i kontynuował 
obrady. 
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Pkt 10 

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 
 

Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Tomasz Pisarek 
 

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

Rada Powiatu 11 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę  
Nr XLVIII/229/18 w sprawie rozpatrzenia skargi. 
 

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 11 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy 
Zastępczej na lata 2018-2020. 
 

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. 
 

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 11 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę  
Nr XLVIII/230/18 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej  
na lata 2018-2020. 
 

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 12 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Słubickiego. 
 

Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem w imieniu Zarządu Powiatu przedstawił Starosta 
Słubicki Marcin Jabłoński. Ponownie zapewnił, iż nie chodzi o zaciąganie nowego kredytu 
przez Zarząd Powiatu, lecz jedynie o zmianę harmonogramu spłat obecnego kredytu. 
 

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. 
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Przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej Józef Apanowicz poinformował,  
że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały. 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
 

Radny Robert Tomczak zauważył, iż dziwnym jest wskazanie w uchwale budżetowej 
sprzedaży nieruchomości w Cybince przy ul. Lwowskiej 7/2 i jednoczesne ujęcie jej jako 
zabezpieczenie kredytu. 
 

Starosta odpowiedział, iż alternatywą dla skutecznych i aktywnych działań jest niezrobienie 
niczego i pozwolenie na kolejny budżet uchwalony przez RIO, czy też zarządzanie powiatem 
przez osoby wskazane przez Wojewodę. Przypomniał o przeprowadzonej w ostatnim czasie 
w Starostwie kompleksowej kontroli RIO dot. gospodarki finansowej oraz zamówień 
publicznych, która zakończyła się wynikiem pozytywnym i podziękował pracownikom 
Wydziału Budżetu i Finansów i osobom zajmującym się zamówieniami publicznymi.  Wracając 
do pytania radnego Tomczaka przypomniał, iż aby móc osiągnąć właściwe parametry 
finansowe, należy odpowiednio gospodarować majątkiem. 
 

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

Rada Powiatu 11 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciwnych”, podjęła uchwałę  
Nr XLVIII/231/18 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Słubickiego 
 

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 13 

Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skarg na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 
Lubuskiego. 
 

Projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Witold Bocheński. 
 

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

Rada Powiatu 7 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciwnych” i 4 głosach „wstrzymujących się”, 
podjęła uchwałę Nr XLVIII/232/18 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze 
Wojewody Lubuskiego. 
 

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 14 

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

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła insp. ds. budżetu i sprawozdawczości 
Starostwa Alicja Starczewska. Następnie omówiła autopoprawkę w związku ze zwiększeniem 
planowanych wydatków o kwotę 1.600 zł w celu zabezpieczenia środków na inwentaryzację 



   5 

 

stanu lasów w 2018 r., zwiększeniem planowanych dochodów z tytułu subwencji ogólnej  
z budżetu państwa o kwotę 469.547 zł, zwiększeniem planowanych wydatków w związku  
ze zwiększeniem kwoty subwencji ogólnej z budżetu państwa, zwiększeniem planowanych 
wydatków o kwotę 20.000 zł w celu zabezpieczenia środków na realizacje zadań zgodnie  
z porozumieniem ZPP-P.031/4/2018, zmniejszeniem planowanych dochodów i wydatków  
o kwotę 3.000 zł na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, a także zwiększeniem planowanych dochodów  
i wydatków o kwotę 3.000 zł z uwagi na wyższą dotację celową otrzymaną z budżetu państwa 
na zadania zlecone powiatowi. 
 

Przewodniczący Rady poprosił kolejno o przedstawienie opinii Komisji Sfery Społecznej  
oraz 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. 
 

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

Rada Powiatu 11 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę  
Nr XLVIII/233/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok. 
 

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 15 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 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 uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła insp. ds. budżetu i sprawozdawczości 
Starostwa Alicja Starczewska. Następnie omówiła autopoprawkę wprowadzoną w związku  
ze zmianami w planie dochodów i wydatków na rok 2018 oraz naniesieniem wykonania roku 
2017. 
 

Przewodniczący Rady poprosił kolejno o przedstawienie opinii Komisji Sfery Społecznej  
oraz 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. 
 

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

Rada Powiatu 11 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę  
Nr XLVIII/234/18 w sprawie zmian w uchwale Nr 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. 
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Pkt 16 

Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych. 
 

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

Radny Robert Tomczak zapytał o odpowiedź Przewodniczącego Rady na pismo Burmistrza 
Słubic dot. debaty na temat szpitala słubickiego. Następnie zapytał o problemy w Wydziale 
Komunikacji i Dróg, negatywne wiadomości dot. jego pracowników oraz jego dalszą 
przyszłość. 
 

Przewodniczący Rady odpowiedział, iż pismo Burmistrza skierował do Zarządu Powiatu  
jako właściwego merytorycznie i zapewnił o chęci organizacji debaty.  
 

Starosta powiedział, iż również otrzymał pismo Burmistrza i zapewnił, iż odpowiedź zostanie 
udzielona w najbliższych dniach oraz skierowana także do mediów. Dodał, iż osoby 
zainteresowane dyskusją na temat szpitala zostaną zaproszone na sesję, podczas której  
ten  temat będzie omawiany. Odnośnie Wydziału Komunikacji i Dróg poinformował, iż problem 
dotyczy programu CEPIK.2 wprowadzonego przez instytucje centralne w Warszawie  
i zapewnił, iż podobny problem dotyczy wydziałów komunikacji w całej Polsce. W kwestii 
pracowniczej powiedział, iż w ostatnim czasie do pracy w ww. Wydziale skierowana  
została dodatkowa osoba oraz zapewniono zastępstwo za pracownika przebywającego  
na długotrwałym zwolnieniu chorobowym. Na koniec zwrócił uwagę na pojawienie się na sali 
Mistrza Polski Jakuba Czaka, pogratulował mu obecnych sukcesów i życzył powodzenia  
na dalszej drodze sportowej. 
 

Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący Rady kontynuował obrady. 
 

Pkt 17 

Zamknięcie sesji 
 

Przewodniczący Rady w związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 1450 zamknął  
XLVIII sesję Rady Powiatu Słubickiego. 

 

 
Protokołowała: 
 

Aleksandra Waniorek-Domańska 
Podinspektor ds. obsługi Rady Powiatu 


