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data: 2018-09-14

S P R A W O Z D A N I E  
z działalności Zarządu Powiatu Słubickiego 

za okres od 19 czerwca do 13 września 2018 r.

W okresie od 19 czerwca do 13 września br. Zarząd Powiatu odbył 16 posiedzeń,
na których zajmował się następującymi sprawami:

1) 22 czerwca:
> podjął uchwałę Nr 538/18 w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na modernizację istniejącej hali warsztatowej w ramach 
projektu pn.: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego w powiecie 
słubickim” w ramach Osi 9 „Infrastruktura społeczna”, działanie 9.3 „Rozwój 
infrastruktury edukacyjnej”,

> podjął decyzję o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na Modernizację 
istniejącej hali warsztatowej w ramach projektu pn.: „Rozwój infrastruktury 
edukacyjnej kształcenia zawodowego w powiecie słubickim” w ramach Osi 9 
„Infrastruktura społeczna”, działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”,

2) 25 czerwca:

> podjął uchwały:
• Nr 539/18 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Słubicach,
• Nr 540/18 w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska 

dla Gminy Rzepin na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025".,
• Nr 541/18 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na podział dz. Nr 280/2 

położonej w Cybince,
• Nr 542/18 w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na modernizację części pomieszczeń w budynku Starostwa 
w Słubicach w ramach projektu pn.: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia 
zawodowego w powiecie słubickim” w ramach Osi 9 „Infrastruktura społeczna”, 
działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej” oraz zdecydował o wszczęciu 
nowego postępowania w powyższej sprawie,

• Nr 543/18 w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na modernizację lokalu w Przychodni Zdrowia w Słubicach w celu 
utworzenia Domu Dziennego Pobytu Senior+ oraz zdecydował o wszczęciu 
nowego postępowania w powyższej sprawie,

> zaopiniował materiały na LII sesję Rady Powiatu,

3) 29 czerwca:
> podjął uchwały:

• Nr 544/18 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego 
na 2018 rok,

• Nr 545/18 w sprawie w sprawie wyznaczenia Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie Słubicach do realizacji projektu finansowanego z Funduszy Małych 
projektów (FMP) Euroregionie PRO EUROPA VłADRlNA z Programu Współpracy 
INTERREG V A Brandenburgia -  Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej 
Współpracy Terytorialnej,
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• Nr 546/18 w sprawie wyznaczenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie 
do realizacji projektu finansowanego z Funduszy Małych projektów (FMP) 
w Euroregionie PRO EUROPA VIADRiNA z Programu Współpracy INTERREG V A 
Brandenburgia -  Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej,

4) 2 lipca:
> podjął uchwałę Nr 547/18 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu 

Słubickiego na 2018 rok,
5) 6 lipca:

> podjął decyzję w sprawie złożenia wniosków do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego:
• dla obszaru leżącego przy ul. Północnej oraz ul. Hanki Sawickiej w Rzepinie,
• dla powiększenia terenu inwestycyjnego o obszar leżący w granicach obrębu 

Rybocice, gmina Słubice,
> zatwierdził zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. budowy hali 

sportowej przy Zespole Szkół Licealnych w Słubicach,
> zapoznał się z decyzją Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie 

Wlkp. dot. dostosowania szpitala do wymagań określonych w ustawie o działalności 
leczniczej,

> podjął uchwały:
• Nr 547/18 w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych 

do projektu uchwały budżetowej na rok 2019,
• Nr 548/18 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego 

na 2018 rok,
• Nr 549/18 w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu nieruchomości położonej 

w Słubicach, po czym zatwierdził przedłożony projekt decyzji,
6) 12 lipca:

> zatwierdził materiały na LII sesję Rady Powiatu,
> podjął decyzję o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na dostawę drukarek oraz innego sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn.: 
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim”,

> podjął uchwały:
• Nr 550/18 w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi powiatowej 

w powiecie Krośnieńskim,
• Nr 501/18 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania 

i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
• Nr 552/18 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego 

na 2018 rok,
• Nr 553/18 w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na modernizację części pomieszczeń w budynku Starostwa 
Powiatowego w Słubicach w ramach projektu pn.: „Rozwój infrastruktury 
edukacyjnej kształcenia zawodowego w powiecie słubickim” w ramach Osi 9 
„Infrastruktura społeczna”, działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej” 
i zdecydował o wszczęciu kolejnego postępowania w tej sprawie,

• Nr 554/18 w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na modernizację istniejącej hali warsztatowej w ramach projektu pn.: 
„Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego w powiecie słubickim” 
w ramach Osi 9 „Infrastruktura społeczna”, działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury 
edukacyjnej” i zdecydował o wszczęciu kolejnego postępowania w tej sprawie,



7) 19 lipca:

> podjął uchwałę Nr 555/18 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu 
Słubickiego na 2018 rok,

8) 26 lipca:

> zdecydował o pozytywnym uzgodnieniu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla Miejskiego Obszaru Przemysłowego, 
zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim Nr XXV/184/02 z dnia 
9 kwietnia 2002 r., po czym wydał w tej sprawie postanowienie Nr 3/18,

> postanowił nie zgłaszać wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów przy ul. Wawrzyniaka w Słubicach,

> podjął uchwały:
• Nr 556/18 w sprawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie zbędnych składników 

rzeczowych majątku ruchomego,
• Nr 557/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu,
• Nr 558/18 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego 

na 2018 rok,

9) 31 lipca:

> podjął uchwałę Nr 559/18 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu 
Słubickiego na 2018 rok,

10) 2 sierpnia:

> podjął uchwały:
• Nr 560/18 w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na modernizację części pomieszczeń w budynku Starostwa 
Powiatowego w Słubicach w ramach projektu pn.: „Rozwój infrastruktury 
edukacyjnej kształcenia zawodowego w powiecie słubickim” w ramach Osi 9 
„Infrastruktura społeczna”, działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”,

• Nr 561/18, 562/18, 563/18, 564/18 i Nr 565/18 w sprawie powołania 
komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli powiatowych jednostek oświatowych 
ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

• Nr 566/18 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - 
Pedagogicznej w Słubicach,

• Nr 567/18 w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na modernizację lokalu Przychodni Zdrowia w Słubicach w celu 
utworzenia Domu Dziennego Pobytu Senior+,

> podjął decyzję o wszczęciu kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na modernizację części pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego 
w Słubicach w ramach projektu pn.: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia 
zawodowego w powiecie słubickim” w ramach Osi 9 „Infrastruktura społeczna”, 
działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”,

11) 9 sierpnia:

> zatwierdził projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji w 2018 roku z budżetu 
powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków - jako materiał na LIII sesję Rady Powiatu,
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> podjął uchwały:
• Nr 568/18 w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na modernizację istniejącej hali warsztatowej w ramach projektu pn.: 
„Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego w powiecie słubickim” 
w ramach Osi 9 „Infrastruktura społeczna”, działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury 
edukacyjnej”,

• Nr 569/18 w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na przetargu na dostawę drukarek oraz innego sprzętu 
elektronicznego w ramach projektu pn.: „Modernizacja kształcenia zawodowego 
w Powiecie Słubickim”,

• Nr 570/18 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg położonych 
w gminie Rzepin do kategorii dróg gminnych,

12) 14 sierpnia:
> podjął uchwały:

• Nr 571/18 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania 
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 
wyposażenia pracowni w ramach projektu pn.: „Modernizacja kształcenia 
zawodowego w Powiecie Słubickim”, Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.4 Doskonalenie 
jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości 
kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT,

• Nr 572/18 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego 
na 2018 rok,

13) 23 sierpnia:
> przyjął informację 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 roku,

> podjął decyzję w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na dostawę materiałów biurowych oraz elementów wyposażenia 
i urządzeń biurowych na potrzeby projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego 
w Powiecie Słubickim”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna 
edukacja, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 
8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza 
formułą ZIT,

> podjął uchwały:
• Nr 573/18 w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej w 2018 roku,

• Nr 574/18 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej 
umowy najmu,

• Nr 575/18 w sprawie sprzedaży składnika rzeczowego majątku ruchomego,
• Nr 576/18 w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na wykonanie robót budowlanych dot. budowy hali sportowej 
przy Zespole Szkół Licealnych w Słubicach -  etap 1 „Stan surowy otwarty”,

14) 30 sierpnia:
> uzgodnił tzw. „zgodą milczącą” projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla powiększenia terenu inwestycyjnego o obszar leżący w granicach 
obrębu Rybocice, gmina Słubice,
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> podjął decyzję o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na wykonanie robót budowlanych dot. budowy hali sportowej przy Zespole Szkół 
Licealnych w Słubicach -  etap i „Stan surowy otwarty”,

> podjął uchwały:
• Nr 577/18 w sprawie zmiany uchwały Nr 458/17 z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie 

przystąpienia Powiatu Słubickiego do realizacji projektu partnerskiego w ramach 
Osi priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.5 Usługi społeczne 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -  Lubuskie 2020,

• Nr 578/18 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego 
na 2018 rok,

• Nr 579/18 w sprawie zgłoszenia do objęcia funkcji członka rady nadzorczej,

15) 5 września:
> zatwierdził zmiany do dokumentacji przetargowej na potrzeby postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dot. budowy 
hali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych w Słubicach - etap 1 „Stan surowy 
otwarty”,

> podjął uchwały:
• Nr 580/18 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych 

znajdujących się w ewidencji pozostałych środków trwałych Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Słubicach,

• Nr 581/18 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach,

• Nr 582/18 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego 
na 2018 rok,

• Nr 583/18 w sprawie unieważnienia części l, II i III postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia pracowni w ramach projektu 
pn.: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim”, Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, 
Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 
Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego -  projekty realizowane poza 
formułą ZIT oraz zdecydował o wszczęciu nowego postępowania w ww. sprawie,

• Nr 584/18 w sprawie wyboru oferty w części IV, V i VI postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia pracowni w ramach projektu 
pn.: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim”, Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, 
Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 
Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego -  projekty realizowane poza 
formułą ZIT,

• Nr 585/18 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania 
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

16) 13 września:
> zatwierdził materiały na LIII sesję Rady Powiatu,
> podjął uchwałę Nr 586/18 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu 

Słubickiego na 2018 rok.

S T A __
Załącznik:
Kalendarium ważniejszych wydarzeń w powiecie /  Marcin Jabłoński
w okresie od 19 czerwca do 13 września 2018 r. /  /

5



Załącznik do sprawozdania z działalności
Zarządu Powiatu Słubickiego za okres 19.06.2018 -  13.09.2018

Kalendarium ważniejszych wydarzeń w powiecie w okresie od 
19.06.2018 r. do 13.09.2018 r.

21.06.2018 -  Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa 1 Porządku

Rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie 
bezpieczeństwa powiatu Słubickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w ubiegłym roku, 
a także zaopiniowanie pracy Państwowej Straży Pożarnej z zakresu wykonywania 
w 2017 roku zadań na terenie powiatu, dotyczących bezpieczeństwa mieszkańców - 
to pierwsze punkty posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które odbyło się 
21 czerwca w starostwie. Omówiono również działania policji, straży pożarnej oraz 
Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 
w okresie wakacji, ze szczególnym uwzględnieniem festiwalu „Pol’and’Rock Festival” 
w Kostrzynie nad Odrą.
Kolejnym tematem był stan techniczny placów zabaw, budynków, itp. (miejsc 
zorganizowanego wypoczynku).

21.06.2018 -  Uroczyste zakończenie roku szkolnego w powiatowych szkołach

21 czerwca nastąpiło zakończenie roku szkolnego w powiatowych szkołach. 
W uroczystościach wzięli udział: starosta Marcin Jabłoński, jego zastępca Leopold Owsiak, 
naczelnik Wydziału Oświaty w starostwie Grażyna Bajon oraz dyrektor Centrum Usług 
Wspólnych powiatu Słubickiego Sławomir Kulczyński,

25.06.2018 -  LII sesja Rady Powiatu

Podczas sesji Rady Powiatu, która odbyła się 25 czerwca, powiatowi radni jednogłośnie 
uchwalili absolutorium dla zarządu powiatu za 2017 r.
W imieniu Rady Powiatu podziękowania zarządowi, a także skarbnikowi powiatu Annie 
Górskiej, złożyli członkowie prezydium Rady.
Podczas tej ostatniej przed wakacjami sesji rozpatrzono także informację Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu Słubickiego 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Ponadto podjęto uchwały:
- w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć specjalistów, 
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat słubicki,
- w sprawie „Powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci
i młodzieży uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat 
słubicki,
- w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz 
placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu Słubickiego.



28.06.2018 -  Wyrok Sądu Okręgowego w sprawie terminala w Świecku

28 czerwca Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. wydał wyrok, zgodnie z którym wojewoda 
lubuski musi oddać powiatowi słubickiemu 1.777.961,18 zł z tytułu własności terminala 
w Świecku, który, przypominamy, należy teraz do Skarbu Państwa.
W kwocie tej zawarte są także rosnące z każdym dniem odsetki, które na dzień 9 lipca 
wynosiły 203.075,91 zł oraz 85.281,00 zł jako zwrot kosztów procesu.
Wyrok ten jest nieprawomocny.

29.06.2018 -  Podpisanie umowy na remont hali warsztatowej przy CKZiU i pomieszczeń 
przy ul. Piłsudskiego 19 w Słubicach

29 czerwca starosta Marcin Jabłoński, jego zastępca Leopold Owsiak, przy kontrasygnacie 
skarbnika powiatu Anny Górskiej, podpisali w Urzędzie Marszałkowskim umowę dotyczącą 
dofinansowania modernizacji hali warsztatowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Słubicach oraz części pomieszczeń w starostwie (przy ul. Piłsudskiego 19, w 
budynku, w którym mieści się m.in. Wydział Komunikacji i Dróg). Marszałka województwa 
reprezentowała członek zarządu województwa lubuskiego Alicja Makarska.
Po remoncie powstanie tu sala do nauki języków obcych oraz pomieszczenie demonstracyjne 
dla uczniów kierunków hotelarskich i gastronomicznych.
Całkowity koszt prac przewidziano na ponad milion złotych, z czego aż ok. 862 tys. zł to 
środku unijne. To w ramach projektu,, Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia 
zawodowego w powiecie słubickim”.

29.06.2018 -  Przedstawienie projektu „Wnuczęta w dobrych rękach”

O zaletach projektu „ Wnuczęta w dobrych rękach" opowiadał 6 lipca w starostwie 
mieszkańcom powiatu Słubickiego Paweł Mrożek ze Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji 
„Pomost” w Świebodzinie. W spotkaniu, prócz mieszkańców naszego powiatu, uczestniczyli 
także: wicestarosta Leopold Owsiak, członkowie zarządu powiatu: Amelia Szołtun i Danuta 
Sawicka oraz przewodnicząca Powiatowej Rady Seniorów Barbara Kwiatkowska.

30.06.2018 -  Zawody wędkarskie służb mundurowych o puchar starosty Słubickiego

30 czerwca na Odrze zorganizowano XI Powiatowe Mistrzostwa Służb Mundurowych w 
Wędkarstwie Spławikowo-Gruntowym o Puchar Przechodni Starosty Słubickiego. Puchar 
przechodni oraz statuetki, dyplomy i nagrody wręczał starosta Marcin Jabłoński wraz z 
komendantem Placówki Straży Granicznej ppłk. SG Krzysztofem Krawcem.

11.07.2018 -  Dostawa sprzętu do powiatowych szkół, w ramach projektu „Modernizacja 
Kształcenia Zawodowego w Powiecie Słubickim”

11 lipca do powiatowych szkół trafił sprzęt dydaktyczny, za blisko 33 tys. zł. To w ramach 
projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Powiecie Słubickim.

13.07.2018 -  Uroczyste rozpoczęcie Święta Hanzy

13 lipca, w uroczystym rozpoczęciu Święta Hanzy, wzięli udział także: wicestarosta słubicki 
Leopold Owsiak, wojewódzka radna Grażyna Dereń oraz przewodniczący Rady Powiatu 
Wiesław Kołosza.



19.07.2018 -  Obchody Święta Policji w Słubicach

19 lipca w Komendzie Powiatowej Policji w Słubicach odbyły się uroczystości związane z 
obchodami Święta Policji. Uroczysta akademia była okazją do wspólnego spotkania się 
policjantów, samorządowców jak również przedstawicieli służb mundurowych z Polski i 
Niemiec. Powiat słubicki reprezentował wicestarosta Leopold Owsiak, który w imieniu 
zarządu powiatu i wszystkich samorządowców przekazał policjantom słowa uznania za trudną
1 pełną poświęcenia służbę na rzecz bezpieczeństwa, spokoju oraz porządku publicznego w 
naszym regionie. Podczas uroczystości przyznano akty mianowania na wyższe stopnie 
policyjne oraz wyróżnienia tym, którzy w sposób szczególny angażują się w pomoc 
mieszkańcom powiatu. Przed uroczystą akademią odbyła się msza św. w intencji 
pracowników policji i ich rodzin. Mszę celebrował kapelan słubickich policjantów ks. Marcin 
Majewski. Starosta Marcin Jabłoński przekazał policjantom, z okazji ich święta, nagrody 
pieniężne.

31.07.2018 -  Pożar w Collegium Polonicum

31 lipca wieczorem na dachu Collegium Polonicum wybuchł pożar. Dzięki sprawnej akcji 
gaśniczej ogień został szybko ugaszony, jednakże duża aula musi być wyremontowana. Do 
ponownego użytkowania trafi za rok.

2.08.2018 -  Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Modernizacja 
Kształcenia Zawodowego w Powiecie Słubickim”

2 sierpnia do starostwa trafiły właśnie nowoczesne zestawy komputerowe, które już wkrótce 
znajdą się w: Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz Zespole Szkół 
Technicznych (pracownie: językowa, środków transportu, spedycji, gospodarki materiałowej, 
lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych). Najnowszej generacji 
komputery pojawią się także w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w 
pracowniach: hotelarstwa, architektury krajobrazu, językowej, ekonomicznej oraz żywienia i 
usług gastronomicznych. Nowy sprzęt dostanie także Szkolny Ośrodek Kariery. Całość, 
zakupiona w ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Powiecie 
Słubickim, kosztowała ponad 315 tys. zł.

5.08.2018 -  II turniej wędkarski dla mieszkańców gmin: Rzepin, Ośno Lubuskie oraz 
Górzyca o Puchar Starosty Słubickiego w dyscyplinie gruntowej i spinningowej

Ponad pięćdziesięciu uczestników wzięło udział w niedzielę w II turnieju wędkarskim dla 
mieszkańców gmin: Rzepin, Ośno Lubuskie oraz Górzyca o Puchar Starosty Słubickiego w 
dyscyplinie gruntowej i spinningowej. Wędki poszły w ruch na Odrze, w Górzycy. Powiat 
słubicki reprezentowała członek zarządu powiatu Danuta Sawicka.

6.08.2018 -  Podpisanie umowy na dofinansowanie zakupu busa dla osób 
niepełnosprawnych

Tym razem 18-osobowy autobus, z którego będą mogły korzystać osoby poruszające się na 
wózkach inwalidzkich, trafi do uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach.
6 sierpnia umowę w tej sprawie podpisali w Zielonej Górze: starosta Marcin Jabłoński, jego 
zastępca Leopold Owsiak oraz skarbnik powiatu Anna Górska, wraz z dyrektorem lubuskiego 
oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Andrzejem Gonią.



Łączny koszt projektu to 159 900,02 zł, z czego dofinansowanie ze środków PFRON-u 
wynosi 111 930,01 zł, a 47 970,01 zł to wkład własny gminy Górzyca.

11.08.2018 - Turniej Siatkówki Parkowej im. Czesława Jermanowskiego o Puchar 
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy

Pięć zespołów zmierzyło się w kolejnym Turnieju Siatkówki Parkowej im. Czesława 
Jermanowskiego o Puchar Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy. Powiat słubicki 
reprezentował wicestarosta Leopold Owsiak.

14.08.2018 -  Konkurs Talentów w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Rzepinie

14 sierpnia w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Rzepinie odbył się konkurs talentów pn. 
Mam talent. Starosta Marcin Jabłoński ufundował słodycze dla zawodników, a powiat 
słubicki reprezentowali: przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Kołosza oraz członkowie 
zarządu powiatu Amelia Szołtun i Danuta Sawicka.

21.08.2018 -  Podpisanie umowy na remont hali warsztatowej przy Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach oraz przekazanie piacu budowy

21 sierpnia w gabinecie starosty podpisano umowy na remont hali warsztatowej przy Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach. Tego samego dnia również 
przekazano plac budowy. Modernizacja przeprowadzona zostanie w ramach projektu 
„Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego w powiecie słubickim”.

22.08.2018 -  Wręczenie nominacji na dyrektora Poradni Psychologiczno -  
Pedagogicznej w Słubicach

22 sierpnia starosta Marcin Jabłoński wręczył Marzenie Kwiek nominację na dyrektora 
Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznej w Słubicach.

1.09.2018 -  Dożynki Gminne w Rzepinie

1 września, w Rzepinie, odbyło się święto plonów. Powiat słubicki reprezentowali: starosta 
Marcin Jabłoński i jego zastępca Leopold Owsiak oraz przewodniczący Rady Powiatu 
Wiesław Kołosza. Nie zabrakło także m.in. członka zarządu powiatu Danuty Sawickiej, 
wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Witolda Bocheńskiego, wojewódzkiej radnej i 
dyrektora Zespołu Szkół Licealnych w Słubicach Marii Jaworskiej oraz przewodniczącej 
Powiatowej Rady Seniorów Barbary Kwiatkowskiej.

1.09.2018 - Turniej tenisa ziemnego dla dzieci o puchar starosty Słubickiego pn. 
"Wakacji czar"

1 września na kortach Kompleksu Sportowo -  Rehabilitacyjnego w Górzycy odbył się turniej 
tenisa ziemnego dla dzieci o puchar starosty Słubickiego p n .nWakacji czar".
W tenisowe szranki stanęło kilkudziesięciu młodych zawodników w pięciu kategoriach 
ciekowych. Miejsca na podium były uhonorowane pucharami i dyplomami.



2.09.2018 -  Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Słubickiego

2 września na Odrze odbyły się Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Słubickiego, 
zorganizowane przez PZW nr 2 w Słubicach. Nagrody, dyplomy i puchary ufundował i 
wręczał starosta Marcin Jabłoński.

4.09.2018 -  Podpisanie umowy z gminą Górzyca na dofinansowanie zakupu busa dla 
niepełnosprawnych

4 września w gabinecie starosty podpisano umowy z gminą Górzyca na dofinansowanie 
zakupu busa dla niepełnosprawnych. Dokumenty podpisali: starosta Marcin Jabłoński, jego 
zastępca Leopold Owsiak oraz wójt Górzycy Robert Stolarski, przy kontrasygnacie skarbnika 
powiatu Anny Górskiej oraz skarbnika gminy Górzyca Beaty Gołębiowskiej. Obecni byli 
również: kierownik WTZ w Żabicach Monika Karasińska, dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy w Słubicach Anna Gołębiowska oraz naczelnik Wydziału Spraw Społecznych w 
starostwie Wojciech Skwarek.
6 sierpnia umowę w tej sprawie podpisali w Zielonej Górze: starosta Marcin Jabłoński, jego 
zastępca Leopold Owsiak oraz skarbnik powiatu Anna Górska, wraz z dyrektorem lubuskiego 
oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Andrzejem Gonią.

4.09.2018 -  Posiedzenie Powiatowej Rady Seniorów

O propozycji przystąpienia powiatu Słubickiego do programu „Ogólnopolska karta seniora’', 
który zakłada m.in. posiadanie przez osoby po sześćdziesiątym roku życia tzw. karty seniora 
(uprawniającej do szeregu ulg i zniżek), rozmawiali 4 września w starostwie członkowie 
Powiatowej Rady Seniorów.
Podczas kolejnego posiedzenia Rady omówiono także założenia projektu ’‘Wnuczęta w 
dobrych rękach”, który pomaga powrócić osobom starszym do zawodowego życia.
Ponownie poruszono temat utworzenia w torzymskim szpitalu oddziału geriatrii. 
Zdecydowano także, że Rada nawiąże współpracę z Zespołem Szkół Licealnych oraz 
Zespołem Szkół Technicznych w Słubicach.
Naszym seniorom towarzyszyli: członek zarządu powiatu Amelia Szołtun, dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Anna Gołębiowska oraz naczelnik Wydziału Spraw 
Społecznych w starostwie Wojciech Skwarek.

9.09.2018 -  Polsko -  niemieckie dożynki w Drzecinie

9 września w Drzecinie odbyły się polsko -  niemieckie dożynki. Wśród dziękujących 
rolnikom za tegoroczne plony znaleźli się także m.in. wicestarosta Leopold Owsiak, 
wojewódzka radna Maria Jaworska oraz powiatowy radny Tomasz Pisarek

10.09.2018 -  Wręczenie stypendiów i nagród starosty uczniom powiatowych szkól

10 września starosta Marcin Jabłoński wręczył stypendia i nagrody najlepszym uczniom 
powiatowych szkół. Towarzyszył mu jego zastępca Leopold Owsiak.

Sporządził: Insp. ds. promocji powiatu Wojciech Obremski
inspektor dsipraroocji


