Protokół nr XII
z przebiegu XII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej
w Słubicach odbytej w dniu 11 lipca 2011 r.
w Urzędzie Miejskim w Słubicach, sala 104,
godzina 15:00 pod przewodnictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach
Piotra Kiedrowicza
1. Sprawy regulaminowe.
2. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady
Powiatu Słubickiego – DRUK nr 131.
3. Zamknięcie XII sesji Rady Miejskiej.
Punkt 1. Sprawy regulaminowe.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz o godzinie 15:00 otworzył XII
nadzwyczajną sesję, witając wszystkich obecnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził quorum i prawomocność obrad.
Na ogólną liczbę 15 radnych na początku sesji uczestniczyło 8 radnych.
Lista obecności w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał o uwagi lub wnioski do przedłożonego porządku
obrad.
Uwag i wniosków nie wniesiono.
Punkt 2. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady
Powiatu Słubickiego – DRUK nr 131.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 131 omówiła Sekretarz Gminy
Katarzyna Mintus-Trojan.
O godzinie 15:05 na posiedzenie przybył radny Józef Grabowski zwiększając liczbę
radnych do 9.
Dyskusja:
Wicestarosta Powiatu Słubickiego Leopold Owsiak powiedział, że Powiat Słubicki zwrócił
się z prośbą o zaopiniowanie projektu uchwały w związku z przyspieszeniem przez Radę
Ministrów realizacji programu rządowego dotyczącego oddłużenia szpitali. W
międzyczasie Powiat Słubicki otrzymał informację, że jednostki, które do 20 sierpnia złożą
wniosek o umorzenie zadłużenia będą rozpatrywane w tym programie. Wpłynęły różne
opinie co do tego, czy sam fakt likwidacji na dzień 30 listopada będzie istotnym elementem
w rozpatrywaniu tego wniosku, czy też nie. Różne były opinie radców prawnych na ten
temat. Po konfrontacji z Ministerstwem Zdrowia jak również z organem nadzoru, czyli z
Urzędem Wojewódzkim, jednoznacznie nadzór wojewody wyraził , że każda zmiana
uchwały, nawet w elemencie daty, ponieważ jest to zafiksowana konkretna data 30
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listopada, musi zostać zaopiniowana przez odpowiednie organy. Powiat zwróci ł się
zarówno do gminy, jak i do związków zawodowych i Urzędu Wojewódzkiego do Wydziału
Zdrowia o zaopiniowanie. Po zaopiniowaniu z początkiem sierpnia zostanie złożony
wniosek do komisji, której przewodniczy wicewojewoda. Po zaopiniowaniu i zgromadzeniu
dokumentacja zostanie przesłana do Ministerstwa. Termin jest do września w związku z
czym termin 31 sierpnia jest terminem bezpiecznym, żeby likwidator mógł spokojnie
zakończyć swoje czynności. Badanie bilansu oraz dokumenty z wykreślenia
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotne z rejestru Wojewody jak i
Krajowego Rejestru Sądowego zostaną uzupełnione w Ministerstwie.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 131 jednogłośnie głosowało 9 radnych.
Uchwała nr XII/102/11 RM
w sprawie zaopiniowania projektu
uchwały Rady Powiatu Słubickiego.
Punkt 3. Zamknięcie XII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Słubicach
o godzinie 15:12 zamknął obrady XII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Kiedrowicz

Protokół sporządziła: Maja Pszczołowska-Mizerska
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