Protokół nr XL.17
sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego
z dnia 20 grudnia 2017 r.
Przewodniczący Rady Jarosław Szałata otworzył obrady o godzinie 1405 w Starostwie
Powiatowym w Międzyrzeczu. Obecnych na sesji było 16 radnych (nieobecny był radny
Grzegorz Gabryelski), co stanowiło kworum. Przewodniczący przywitał przybyłych na sesję
gości (lista obecności w załączeniu) i zapytał, czy są jakieś wnioski do proponowanego
porządku obrad? Wniosków nie było.
Porządek obrad:
1. Sprawy organizacyjne sesji:
a) stwierdzenie kworum,
b) porządek obrad.
2. Zapytania i interpelacje radnych.
3. Sprawozdanie z działalności szpitala międzyrzeckiego i informacja z bieżącej
działalności spółki.
4. Uchwalenie budżetu powiatu na rok 2018:
a) w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2018 rok (druk nr 56):
- odczytanie projektu uchwały budżetowej,
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd
Powiatu Międzyrzeckiego projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok,
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej możliwości
sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu
Międzyrzeckiego na rok 2018,
- przedstawienie opinii komisji stałych Rady Powiatu,
- stanowisko Zarządu i ewentualne wniesienie autopoprawek,
- dyskusja nad wniesionym projektem i zgłoszonymi autopoprawkami,
- głosowanie nad wniesionymi autopoprawkami,
- głosowanie uchwały budżetowej,
b) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego
na lata 2018 - 2027 (druk nr 57),
- odczytanie projektu uchwały,
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2018 –
2027 przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2018 rok,
- głosowanie uchwały.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2017r. (druk nr 58),
b) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII.160.17 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia
22 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r. (druk nr
59),
c) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkól publicznych prowadzonych na terenie powiatu
międzyrzeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystywania (druk nr 60),
d) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych
prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu

6.
7.
8.
9.

terytorialnego na terenie powiatu międzyrzeckiego oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (druk nr 61).
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Sprawozdanie starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
Przyjęcie protokołu sesji Rady Powiatu z dnia 30 listopada 2017 r.
Sprawy organizacyjne i korespondencja do Rady Powiatu.

Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad Przewodniczący Rady przekazał głos
Wicestaroście.
Wicestarosta powiedział, że od wielu lat przyznawane są nagrody Starosty za promowanie
powiatu. W roku bieżącym wpłynął jeden wniosek złożony przez Włodzimierza Szopińskiego
Przewodniczącego Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych. Osobą uhonorowaną
została Anna Bubnowska.
Włodzimierz Szopiński poinformował, że pani Anna Bubnowska w roku 2000 założyła
zespół taneczny „Trans”, a później stowarzyszenie o tej samej nazwie. Jest choreografem
i prezesem tego stowarzyszenia. Zespół jest laureatem licznych nagród, festiwali nie tylko na
szczeblu lokalnym ale również światowym.
Pani Anna Bubnowska podziękowała za wyróżnienie. Powiedziała, że to bardzo ważna
nagroda będąca dowodem na to, że bardzo dobrze wykonuje swoją pracę. Dzieci mają wielki
potencjał i sukcesem jest to, że ten potencjał wykorzystała najlepiej jak tylko mogła.
Ad 2.
Interpelacji i zapytań nie było.
Ad 3.
Przewodniczący Rady przystąpił do następnego punktu obrad przekazując głos Kamilowi
Jakubowskiemu Prezesowi Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o.
Prezes powiedział, że sprawozdanie z działalności szpitala omawiane było na posiedzeniach
komisji stałych. W przyszłym tygodniu podpisana zostanie umowa na modernizację SOR-u
i dobudowę OIOM. Poinformował również, że w dniu jutrzejszym jedzie do NFZ negocjować
kontrakty na pierwszy kwartał przyszłego roku.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś chciałby zadać jakieś pytanie? Pytań nie było.
Ad 4.
Przewodniczący Rady przystąpił do następnego punktu obrad:
a) w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2018 rok (druk nr 56)
Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali w materiałach na sesję pismo
w sprawie błędu pisarskiego złożonego z projektem budżetu na 2018 rok. Następnie przekazał
głos Skarbnikowi.
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Skarbnik przedstawił projekt uchwały budżetowej na 2018 rok. Następnie odczytał opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Międzyrzeckiego
projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok. Opinia przedstawia się pozytywnie.
Skarbnik odczytał również opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą możliwości
sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu
Międzyrzeckiego na rok 2018. Opinia przedstawia się pozytywnie.
Przewodniczący Rady poinformował, że 15 grudnia odbyło się wspólne posiedzenie komisji
stałych podczas którego wykreowano ostateczną opinię o projekcie budżetu na 2018 rok.
Poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie wypracowanych opinii.
Grzegorz Mrowicki Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu poinformował,
że 15 grudnia komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2018 rok.
Ewa Chwirot Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Społecznej poinformowała, że 15
grudnia komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2018 rok.
Jarosław Soroka Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Gospodarczej
poinformował, że 15 grudnia komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2018 rok.
Jerzy Kuźmicz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że 15 grudnia komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2018 rok.
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie stanowiska Zarządu i wniesienie
autopoprawek.
Wicestarosta powiedział, że Zarząd zwraca się z prośbą o przyjęcie budżetu na 2018 rok.
Pojawiły się autopoprawki do projektu, które wstępnie zostały omówione na posiedzeniach
komisji.
Skarbnik przedstawił autopoprawki do projektu budżetu (autopoprawki w załączeniu do
protokołu).
Przewodniczący Rady powiedział, że po przedstawieniu opinii i wniesieniu autopoprawek
jest czas na dyskusję nad projektem budżetu oraz wnoszenie uwag. Uwag nie wniesiono.
Przewodniczący powiedział, że należy tutaj pochwalić Zarząd ponieważ wnoszone poprawki
są właściwie kosmetyczne, główny projekt budżetu został dobrze złożony. Zapytał, czy są
jakieś pytania do złożonych autopoprawek? Pytań nie było.
W przeprowadzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem autopoprawek głosowało 16
radnych, głosów wstrzymujących 0, głosów przeciw 0. Obecnych w głosowaniu było 16
radnych.
Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie
uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2018 rok. Zapytał, czy przed głosowaniem
ktoś chciałby jeszcze coś wnieść do tej sprawy? Wniosków nie było.
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W przeprowadzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem budżetu na rok 2018 głosowało 14
radnych, głosów wstrzymujących 1, głosów przeciw 1. Obecnych w głosowaniu było 16
radnych. Uchwałę zarejestrowano pod nr XL.204.17.
Przewodniczący Rady pogratulował Zarządowi dobrze przygotowanego projektu budżetu
i podziękował Skarbnikowi za dobrze wykonaną pracę.
b) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego
na lata 2018 - 2027 (druk nr 57)
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zapytał, czy są jakieś pytania bądź
uwagi w tej sprawie? Pytań nie było. Przewodniczący poprosił Skarbnika o odczytanie opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej sprawie.
Skarbnik odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2018
– 2027 przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2018 rok. Opinia
przedstawia się pozytywnie.
W przeprowadzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych,
głosów wstrzymujących 1, głosów przeciw 0. Obecnych w głosowaniu było 16 radnych.
Uchwałę zarejestrowano pod nr XL.205.17.
O godz.1450 Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.
Posiedzenie sesji wznowiono o godz.1500. Obecnych było 14 radnych. Obrady opuścili radni:
Mieczysław Kuryś i Ferdynand Sańko.
Ad 5.
Przewodniczący Rady przystąpił do podjęcia uchwał:
a) w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2017r. (druk nr 58),
Skarbnik przedstawił projekt uchwały.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są jakieś pytania, uwagi do tego projektu? Pytań nie było.
W przeprowadzonym głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto 14 głosami „za”, głosów
„przeciw” 0, „wstrzymujących” 0. W głosowaniu brało udział 14 radnych. Uchwała została
zarejestrowana pod numerem XL.206.17.
b) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII.160.17 Rady Powiatu
Międzyrzeckiego z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań, na
które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2017 r. (druk nr 59),
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zapytał, czy są jakieś pytania, uwagi do
tego projektu? Pytań nie było. W przeprowadzonym głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto 14
głosami „za”, głosów „przeciw” 0, „wstrzymujących” 0. W głosowaniu brało udział 14
radnych. Uchwała została zarejestrowana pod numerem XL.207.17.
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c) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół
niepublicznych o uprawnieniach szkól publicznych prowadzonych na
terenie powiatu międzyrzeckiego oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (druk nr 60),
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zapytał, czy są jakieś pytania, uwagi do
tego projektu? Pytań nie było. W przeprowadzonym głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto 14
głosami „za”, głosów „przeciw” 0, „wstrzymujących” 0. W głosowaniu brało udział 14
radnych. Uchwała została zarejestrowana pod numerem XL.208.17.
d) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół
publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne
niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie powiatu
międzyrzeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystywania (druk nr 61).
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zapytał, czy są jakieś pytania, uwagi do
tego projektu? Pytań nie było. W przeprowadzonym głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto 14
głosami „za”, głosów „przeciw” 0, „wstrzymujących” 0. W głosowaniu brało udział 14
radnych. Uchwała została zarejestrowana pod numerem XL.209.17.
Ad 6.
Interpelacji i zapytań nie było.
Ad 7.
Przewodniczący Rady przystąpił do kolejnego punktu obrad przekazując głos Wicestaroście.
Wicestarosta poinformował, że w okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu spotykał się
trzykrotnie. Podjęta została uchwała w sprawie regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka
w Skwierzynie oraz uchwała w sprawie wydania opinii o pozbawieniu dróg kategorii dróg
gminnych. Rozpatrywano sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami. Zajmowano się
sprawami z zakresu Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu. Rozpatrywane były
również sprawy z zakresu edukacji. Zarząd przyjął również projekty uchwał przekazane na
sesję Rady Powiatu.
Informację o uchwałach budżetowych przedstawił Skarbnik.
Ad 8.
Przewodniczący Rady powiedział, że nie zgłoszono uwag, ani wniosków do protokołu.
Protokół z XXXIX sesji został przyjęty.
Ad 9.
W sprawach organizacyjnych Przewodniczący Rady powiedział, że radni otrzymali już
materiały na następną sesję, która odbędzie się 28 grudnia. Zastrzegł, że w sprawach
budżetowych mogą zajść jeszcze jakieś zmiany. Przewodniczący serdecznie podziękował za
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życzenia jakie wpłynęły do Rady Powiatu oraz za zaproszenia przedświąteczne. Złożył
wszystkim życzenia rodzinnych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia. Przewodniczący
poinformował o wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu w sprawie wyrażenia
zgody na dokonanie zakupu serwera wraz z oprogramowaniem. To zadanie ZDP wykona
w ramach swojego budżetu i nie powoduje to zmiany finansowej budżetu.
Posiedzenie sesji zakończono o godz.1520.

Protokołował

Przewodniczący Rady Powiatu
Jarosław Szałata
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