
 

 

                                                                                               

 

     WOJEWODA LUBUSKI     

           Władysław Dajczak  Gorzów Wlkp., dnia 25 sierpnia 2016 r. 

NK-II.431.2.13.2016.RKam 

                                                                             Pan 

Piotr Łuczyński 

Starosta Słubicki 
                                                             

Sprawozdanie 

z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Starostwie Powiatowym w Słubicach  

 

 Na podstawie art. 28 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 

rządowej w województwie (Dz.U.2015.525 z późn. zm.) oraz art. 51 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.  

o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) w dniach od 18 do 22 lipca 2016 r. 

zespół kontrolny w składzie:  

- Robert Kamiński – inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli – przewodniczący 

zespołu kontrolnego, 

- Robert Burek – inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli, 

przeprowadził kontrolę w trybie uproszczonym w Starostwie Powiatowym, ul. Piłsudskiego 20,  

69-100 Słubice. 

 

Przedmiotem kontroli była realizacja zadań z zakresu administracji rządowej  

w okresie od dnia 25 kwietnia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. 

Działając na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy o kontroli w administracji rządowej przekazuję 

sprawozdanie z kontroli zawierające opis stanu faktycznego oraz jego ocenę. 

 

Ustalenia kontroli 

W związku z sytuacją jaka miała miejsce w Powiecie Słubickim po wydaniu przez Wojewodę 

Lubuskiego rozstrzygnięcia nadzorczego z dnia 22 kwietnia 2016 r. znak: NK-I.4131.136.2016TDom, 

stwierdzającego nieważność uchwały Rady Powiatu Słubickiego o odwołaniu Piotra Jacka 

Łuczyńskiego  z funkcji Starosty Słubickiego oraz stwierdzającego nieważność uchwał w sprawie 



powołania Marcina Artura Jabłońskiego na funkcję Starosty Słubickiego, uchwał dot. wyboru 

pozostałych członków zarządu powiatu  i nie respektowaniem jego postanowień przez pana Marcina 

Artura Jabłońskiego i pozostałych członków zarządu powiatu,  konieczne było ustalenie jak  

realizowane były,  w okresie od 25 kwietnia do 30 czerwca 2016 r., przez powiat słubicki zadania  

z zakresu administracji rządowej. 

W dniu 25 kwietnia br. doręczone zostało organom powiatu  ww. rozstrzygnięcie nadzorcze.  

Z tym dniem, z mocy art. 80 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, nastąpiło wstrzymanie z mocy 

prawa wykonanie uchwał objętych rozstrzygnięciem nadzorczym. Funkcję Starosty Słubickiego  

z dniem 25 kwietnia br. powinien ponownie objąć p. Piotr Jacek Łuczyński.  Mimo takiego stanu 

prawnego  w okresie od 25 kwietnia do 1 lipca 2016 r. funkcję starosty wykonywał p. Marcin 

Jabłoński.  

Ustalono, że w okresie od 23 marca 2016 r. do 2 czerwca 2016 r. pan Marcin Artur Jabłoński jako 

Starosta udzielił  8 upoważnień. Upoważnienia  OR.077.1.14.2016, OR.077.18.2016,  

OR.077.19.2016  wydane zostały :   24 kwietnia, 25 maja  i 2 czerwca br.  Pracownicy  pokwitowali 

ich odbiór  odpowiednio  25 kwietnia 2016 r. ( p.Wieslaw Kołakowski),  27 maja br.,(p.Anna 

Śliwińska), 2 czerwca br.(p. Wojciech Skwarek), a więc po doręczeniu organom powiatu ww. 

rozstrzygnięcia nadzorczego.  

Ponadto p. Marcin Jabłoński podpisując się jako Starosta udzielił pełnomocnictw: w dniu  9 maja 

br. Skarbnikowi Powiatu  Słubickiego (OR.077.16.2016, OR.077.17.2016)  do reprezentowania w 

dniu 10 maja br. Powiatu Słubickiego w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w 

Warszawie , w dniu 9 czerwca br.  p. Leopoldowi Owsiakowi, Ameli Szołtun, Dariuszowi 

Śmielewiczowi, Piotrowi Kowalczykowi  do okazania przedmiotu oględzin i czynnego udziału  

w prowadzonym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego postępowaniu dot. legalności 

wykonanych robót budowlanych. Natomiast Zarząd Powiatu w dniu 12 maja br. udzielił 

pełnomocnictw p. Genowefie Borowiak Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy  w Słubicach  

(OR.0027.6.2016) i p. Robertowi Martynowi Z-cy dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach 

((OR.0027.6.2016), w dniu 20 maja br. radcy prawnemu  Witoldowi Pahlowi. 

Ustalono,  że w okresie od 25 kwietnia do 30 czerwca 2016 r. wydanych zostało: 

- 36 postanowień (znaki spraw: GN.6123.43.2016  do GN.6123.78.2016 ), którymi dokonano  

uzgodnień  projektów decyzji o warunkach zabudowy nieruchomości w  przedmiocie ochrony 

gruntów rolnych. Wszystkie postanowienia podpisał  z up. Starosty pan Leopold Owsiak, posługując 

się upoważnieniem z dnia 23 marca 2013 r.  znak: OR.077.11.2016. udzielonym   przez pana Marcina 

Jabłoński. 

- 5 decyzji dotyczących przenoszących własność działek: GN.6821.1.2016 z 18 maja 2016 r., 

GN.6821.3.2016 z 23 maja 2016 r., GN.6821.4.2016 z 17 czerwca 2016 r., GN.6821.5.2016 z 15 

czerwca 2016 r., GN.6821.6.2016 z 14 czerwca 2016 r. Decyzje podpisał  z up. Starosty p. Leopold 

Owsiak, również na podstawie ww. upoważnienia. 



- 1 decyzję  znak: GN.6844.1.2016 r. z dnia 18 maja 2016 r. wygaszającą trwały zarząd ustanowiony 

na rzecz  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do nieruchomości położonej w Słubicach 

na działce 704/8 podpisał pan Marcin Jabłoński. 

Ponadto w dniu 30 maja br. skierowano  do Wojewody Lubuskiego 2  wnioski ( GN.6840.1.2015, 

GN.6840.4.2015) o wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego 

nieruchomości: 

  a)  położonej przy Jedności Robotniczej 15 w Słubicach na działce 649/1, 

  b)  położonej w obrębie ewidencyjnym Lubień gmina Ośno Lubuskie na działce 26.  

Oba wnioski  podpisał z up. Starosty p. Leopold Owsiak. 

Z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa kontrolującym okazano 8 umów najmu 

zawartych  w okresie  od 30 maja 2016 r. do 20 czerwca 2016 r. przez p. Marcina Jabłońskiego,  

a także  podpisane przez niego wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu  i dzierżawy  z dnia 

29 kwietnia i 19 maja br. Umowy dotyczyły wynajmu miejsc parkingowych, lokali użytkowych  

z przeznaczeniem na garaże, nieruchomości z przeznaczeniem na parking   

Ponadto ustalono, że w okresie od 29 kwietnia  do 16 maja br.  zawartych zostało, na podstawie 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jt. Dz. U. z 

2016r., poz. 239 z późn.zm.). 18 umów o wsparcie realizacji zadania publicznego. Umowy  jako 

Zarząd podpisali p. Marcina Jabłoński i  p. Leopold Owsiak przy kontrasygnacie  skarbnika. 

W okresie objętym kontrolą , z zakresu zadań  administracji architektoniczo-budowlanej wydanych 

zostało  115 decyzji i 152 postanowienia.  Wszystkie decyzje i 116 postanowień pisywał p. Leopold 

Owsiak na podstawie upoważnienia udzielonego przez p. Marcina Jabłońskiego w dniu 23 marca 

2016r. znak: OR.077.11.2016.  

 

W okresie od 25 kwietnia do 30 czerwca br.  zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane 

były przez Starostę i Zarząd Powiatu,  których funkcje rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 

Lubuskiego nr NK-.4131.136TDom  z dniem 25 kwietnia br. z mocy prawa zostały wstrzymane.  

 

Pouczenie: 

Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma 

prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli. 

 

 
WOJEWODA LUBUSKI 

 

Władysław Dajczak 

 


