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Protokół Nr XLIX/18 

z sesji Rady Powiatu Słubickiego 

odbytej w dniu 5 kwietnia 2018 roku 

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach 
 

Pkt 1 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

Czterdziestą dziewiątą w V kadencji sesję Rady Powiatu Słubickiego otworzył o godz. 1400 

Przewodniczący Rady Wiesław Kołosza. Powitał radnych, kierowników jednostek, Wójta 
Gminy Maszewo, pracowników Starostwa oraz pozostałych gości. Poinformował, że na stan 
17 radnych w sesji uczestniczy 14 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. 
 

Wicestarosta Leopold Owsiak wniósł o zdjęcie z porządku obrad pkt 12, tj. „Podjęcie 
uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Gminy Maszewo” -  
i w związku z tym oznaczenie dotychczasowych punktów 13-15 odpowiednio jako punkty  
12-14. Dodał, że zdjęcie z porządku powyższego punktu spowodowane jest wnioskiem 
Wójta Gminy Maszewo. 
 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Wójtowi Gminy Maszewo. 
 

Wójt Gminy Maszewo Dariusz Jarociński wyjaśnił, że procedowanie nad przedmiotowym 
projektem uchwały jest zbyteczne, ponieważ wystarczająca jest uchwała podjęta przez Radę 
Powiatu Słubickiego w listopadzie 2017 r., za którą podziękował radnym. 
 

Przewodniczący Rady, na prośbę p.o. Komendanta Powiatowego Policji, wniósł  o zamianę 
pkt 5 i 6, tj. rozpatrzenie w pierwszej kolejności punktu dot. sprawozdania z działalności 
Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na terenie powiatu za 2017 rok, a następnie - sprawozdania z działalności 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za 2017 rok. Następnie, wobec braku 
innych uwag, poddał pod głosowanie złożone wnioski.  
 

Rada Powiatu, w dwóch odrębnych głosowaniach, każdorazowo 13 głosami „za”,  
przy 1 głosie „wstrzymującym się”,  przyjęła wnioski.  
 

Pkt 3 

Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Powiatu Słubickiego. 
 

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

Rada Powiatu 12 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”, przyjęła protokół  
z XLVIII sesji odbytej 27 lutego 2018 r. 
 

Pkt 4 

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

Przewodniczący Rady zapytał, czy Starosta zabierze głos. 
 

Starosta wspomniał, że radni otrzymali sprawozdanie na piśmie, jednak chciałby zwrócić 
uwagę na kilka kwestii. Przypomniał, iż w lutym br. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
przekazała szpitalowi słubickiemu lokalizator naczyń krwionośnych, a w kwietniu br. 
nowoczesne łóżeczka dla dzieci, wraz z materacami, szafkami i stojakami na kroplówkę,  
za co serdecznie podziękował. Następnie powiadomił, iż Sejmik Województwa Lubuskiego 
podjął uchwałę w sprawie przyznania powiatowi słubickiemu dotacji w wysokości 1 mln zł  
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na realizację budowy sali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych w Słubicach. Powiedział, 
że w związku z tym podpisano porozumienie z Zarządem Województwa Lubuskiego  
i rozpoczęto proces inwestycyjny dot. realizacji stanu surowego otwartego. Przypomniał,  
że przedsięwzięcie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W dalszej kolejności 
podziękował Związkowi Nauczycielstwa Polskiego za uroczystość zorganizowaną 2 marca 
br., która była połączeniem 113 urodzin ZNP oraz 100 lat niepodległości Polski. Następnie 
poinformował o przygotowanych w Zespole Szkół Technicznych w Słubicach, w ramach 
programu „Za życiem”, pokoje dla uczennic w ciąży, które potrzebowałyby wsparcia i opieki 
podczas nauki w szkole ponadgimnazjalnej. W dalszej części przekazał informację  
dot. uzyskania przez słubicki szpital dofinansowania do projektu e-zdrowie, wartego blisko  
3 mln zł. Wspomniał też o sukcesie odniesionym wspólnie z powiatem Odra - Szprewa, 
jakim jest pozyskanie prawie 3,3 mln EUR na remont dwóch dróg po obu stronach Odry  
z programu INTERREG V 2014-2020. Wyjaśnił, że po stronie polskiej wyremontowany 
zostanie odcinek między Starymi Biskupicami a Rzepinem o długości 8,7 km. Dodał,  
że wysokość dofinansowania wyniesie ok. 66%, a szczegóły dot. inżynierii finansowej będą 
dopracowywane. Przypomniał również o dwóch projektach, które uzyskały dofinansowanie  
z programu przebudowy dróg lokalnych, zwanych potocznie „schetynówkami”, tj. odcinku 
drogi w okolicach miejscowości Kłopot i Smogóry. Wspomniał, że umowy na dofinansowanie 
przedmiotowych inwestycji zostały już podpisane z Wojewodą Lubuskim. Podziękował 
obecnemu na sali dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Słubicach oraz całemu 
zespołowi za dobrze przygotowane projekty, przetargi pozwalające wyłonić wykonawców 
oraz skuteczność w działaniu. W dalszej części powiadomił o podpisaniu porozumienia  
z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dot. dofinansowania 
zakupu 3 mikrobusów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, 
które trafiły do Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieganowie w gminie Cybinka, 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Górzycy oraz do Powiatowego Ośrodka Wsparcia 
w Rzepinie. Wspomniał, że dyrektor Lubuskiego Oddziału PFRON Andrzej Gonia miał 
okazję zobaczyć pomieszczenia, w których powstanie Dom Dziennej Opieki dla Seniorów. 
Następnie poinformował o pierwszym posiedzeniu niedawno powołanej Powiatowej Rady 
Seniorów, podczas którego wybrano Przewodniczącą Rady w osobie p. Barbary 
Kwiatkowskiej. Następnie odniósł się do komentarzy bieżących wydarzeń na portalu 
społecznościowym Facebook umieszczanych m.in. przez radnego Stupienko, mówiących  
o „zakrzywianiu rzeczywistości”. Wspomniał, że pole zakrzywiania rzeczywistości  
do perfekcji opanował Steve Jobs i stwierdził, że zakrzywianie rzeczywistości  
w pozytywnym wymiarze prowadzi do rezultatów i sukcesów, a Zarząd Powiatu pokazał 
wiele dowodów na to, że wykazując determinację oraz posiadając kwalifikacje  
i doświadczenie można odnosić sukcesy. Przypomniał czasy, kiedy mimo posiadania 
wszelkich niezbędnych instrumentów i środków, szanse nie zostały wykorzystane. 
 

O godz. 1420 na salę przybyła radna Krystyna Skubisz i od tej pory Rada obradowała  
w składzie 15-osobowym. 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.  
 

Radny Stupienko przyłączył się do gratulacji dla dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. 
Następnie, odnosząc się do swoich wpisów na portalu społecznościowym Facebook, 
stwierdził, że każdy interpretuje je na swój sposób, a w sprawie zakrzywiania rzeczywistości, 
miał na myśli zadłużenie powiatu. Dodał, że są to działania etapowe, które kończą się  
w sądach i za jakiś czas będą tego konsekwencje.  
 

Pkt 5 

Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacja  
o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu za 2017 rok. 
 

Ww. sprawozdanie w formie prezentacji multimedialnej przedstawił p.o. Komendanta 
Powiatowego Policji mł. insp. Jacek Gralak. 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, a wobec braku uwag zamknął ją i kontynuował 
obrady. 
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Pkt 6 

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  
za 2017 rok. 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że pełniący obowiązki Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w Słubicach p. Jerzy Jaroszewicz ze względów zdrowotnych  
nie mógł uczestniczyć w sesji, jednak sprawozdanie z działalności Inspektoratu zostało 
opublikowane w serwisie internetowym dla radnych, a ewentualne pytania można kierować 
do Inspektoratu pocztą elektroniczną. Następnie otworzył dyskusję, a wobec braku uwag 
zamknął ją i kontynuował obrady. 
 

Pkt 7 

Sprawozdanie z działalności Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Nasza Chata”  
 w Cybince za 2017 rok. 
 

Ww. sprawozdanie przedstawiła dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Nasza 
Chata” w Cybince Dorota Łazarczyk. 
 

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

Pkt 8 

Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach za 2017 rok. 
 

Ww. sprawozdanie przedstawiła kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach 
Monika Karasińska. 
 

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

O godz. 1455 salę opuścił radny Wojciech Dereń i od tej chwili Rada obradowała w składzie 
14-osobowym. 
 

Pkt 9 

Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej  
w Żabicach 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 
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, a wobec braku uwag zamknął ją i zarządził 
głosowanie w sprawie podjęcia ww. uchwały. 
 

Rada Powiatu 11 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę  
Nr XLIX/235/18 w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach  
za 2017 rok. 
 

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 10 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2018 roku, na które 
przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 
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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 
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, a wobec braku uwag zamknął ją i zarządził 
głosowanie w sprawie podjęcia ww. uchwały. 
 

Rada Powiatu 11 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę  
Nr XLIX/236/18 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2018 roku, na które przeznacza 
się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
 

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 11 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Oświatowej 
działającej przy Radzie 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. 
 

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

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i zapytał, czy w tej sprawie kontaktowano się  
z dyrektor Zespołu Szkół Licealnych w Rzepinie. Dodał, że jest to duża placówka i on będzie 
przeciwny podjęciu powyższej uchwały, ponieważ uważa, że w skład Rady powinni wejść 
reprezentanci wszystkich jednostek oświatowych z terenu powiatu. 
 

Naczelnik Bajon odpowiedziała, że sprawa nie była konsultowana z dyrektor Zespołu Szkół 
Licealnych w Rzepinie i dodała, że - pomimo zaproszenia - nie brała ona udziału w ostatnim 
posiedzeniu Rady Oświatowej. Zwróciła uwagę, że organem prowadzącym dla tej jednostki 
nie jest powiat, a zostawiając przedstawiciela tej szkoły w składzie Rady Oświatowej, 
należałoby do niego włączyć też dyrektorów innych szkół, np. Technikum Leśnego  
w Starościnie. 
 

Starosta zaapelował, by nie odbierać treści uchwały jako wykluczenie dyrektora. Wyjaśnił, 
że należało jasno zdefiniować przypisane stanowiska i nie cedować odpowiedzialności  
na osoby nieuczestniczące w posiedzeniu. Podkreślił, że nie oznacza to odwracania się  
od współpracy. 
 

Radny Andrzej Bycka poparł wypowiedź Przewodniczącego Rady, sugerując, że Rada 
Oświatowa mogłaby obejmować wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu. 
 

O godz. 1510 na salę powrócił radny Wojciech Dereń i od tej chwili Rada obradowała 
ponownie w składzie 15-osobowym. 
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Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził 
głosowanie w sprawie podjęcia ww. uchwały. 
 

Rada Powiatu 10 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciwnych” i 2 głosach „wstrzymujących 
się” podjęła uchwałę Nr XLVIII/237/18 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Rady 
Oświatowej działającej przy Radzie Powiatu Słubickiego. 
 

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 12 

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, 
wynikającą z otrzymanej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji w wysokości 
1.573.314 zł i konieczności wprowadzenia tych środków do budżetu na zadania związane  
z obsługą Terminala w Świecku, a także wynikającą z konieczności zwiększenia 
planowanych dochodów i wydatków o kwotę 80.000 zł na zakup samochodu zgodnie  
z wnioskiem o dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Słubicach w lekki samochód szybkiego reagowania wyposażony w sprzęt 
do działań chemiczno - ekologicznych w zakresie uszczelniania i likwidacji wycieków 
substancji niebezpiecznych” oraz konieczności zwiększenia planowanych wydatków  
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach o kwotę 15.900 zł na zakup usług pozostałych. 
 

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 12 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciwnych” podjęła uchwałę  
Nr XLIX/238/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok. 
 

Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Pkt 13 

Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych. 
 

Przewodniczący Rady przypomniał o obowiązku złożenia na jego ręce w terminie  
do 30 kwietnia oświadczeń majątkowych za 2017 rok. Nadmienił, że druki znajdują się  
na stronie internetowej powiatu w Biuletynie Informacji Publicznej, a także można je pobrać 
w wersji papierowej w Biurze Rady. Zwrócił uwagę, iż w 2017 roku zmieniło się 
rozporządzenie w sprawie wzoru oświadczeń i druki uległy drobnej zmianie. Wobec braku 
innych uwag kontynuował obrady. 
 

Pkt 14 

Zamknięcie sesji 
 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1525 zamknął  
XLIX sesję Rady Powiatu Słubickiego. 

 
Protokołowała: 
 

Kamila Ulińska 
St. spec. ds. obsługi Zarządu Powiatu 


