Protokół nr XLI.17
sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Przewodniczący Rady Jarosław Szałata otworzył obrady o godzinie 1000 w Starostwie
Powiatowym w Międzyrzeczu. Obecnych na sesji było 17 radnych co stanowiło kworum.
Przewodniczący przywitał gości (lista obecności w załączeniu).
Porządek obrad:
1. Sprawy organizacyjne sesji:
a) stwierdzenie kworum,
b) porządek obrad.
2. Zapytania i interpelacje radnych.
3. Podsumowanie pracy Komisji Rady Powiatu:
- Komisji Budżetu i Infrastruktury Gospodarczej,
- Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
- Komisji Infrastruktury Społecznej,
- Komisji Rewizyjnej.
4. Podsumowanie działalności Rady Powiatu Międzyrzeckiego w roku 2017.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie regulaminu pracy Kapituły Honorowej (druk nr 62),
b) w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych w powiecie międzyrzeckim
(druk nr 63),
c) w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2017r. (druk nr 64),
d) w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego (druk
nr 65).
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Sprawozdanie starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
8. Sprawy organizacyjne i korespondencja do Rady Powiatu.
Ad 2.
Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Kuryś powiedział, że w Trzcielu na
ul. Zbąszyńskiej przy dojeździe do drogi głównej jest znak „Stop”, który jest odsunięty od tej
drogi o kilka metrów, ponieważ Tiry przejeżdżając tamtędy ten znak przewracały. Dochodzi
w tym miejscu często do kolizji i wypadków. Jest wprawdzie również znak poziomy ale jest
on zamazany. Trzeba pomyśleć o jakimś rozwiązaniu, ponieważ osoby przejeżdżające przez
miejscowość czasami nawet się w tym miejscu nie zatrzymują.
Ad 3.
Przewodniczący Rady przystąpił do następnego punktu obrad przekazując głos
przewodniczącym komisji stałych.
Jarosław Soroka Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Gospodarczej
przedstawił sprawozdanie z działalności komisji w roku 2017 (sprawozdanie w załączeniu do
protokołu). Poinformował, że plan pracy zostanie przedstawiony w styczniu.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do przedstawionego sprawozdania? Pytań nie
było.
Grzegorz Mrowicki Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu przedstawił
sprawozdanie z działalności komisji w roku 2017 (sprawozdanie w załączeniu do protokołu).
Poinformował, że plan pracy zostanie przedstawiony w styczniu.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do przedstawionego sprawozdania? Pytań nie
było.
Ewa Chwirot Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Społecznej przedstawiła
sprawozdanie z działalności komisji w roku 2017 (sprawozdanie w załączeniu do protokołu).
Poinformowała, że plan pracy zostanie przedstawiony w styczniu.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do przedstawionego sprawozdania? Pytań nie
było.
Jerzy Kuźmicz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że do sprawozdania
z pracy komisji, które było przedstawione na sesji w listopadzie nie wniesiono żadnych
nowych informacji. Plan pracy na przyszły rok zostanie opracowany i przedstawiony
w styczniu.
Przewodniczący Rady poinformował, że następna sesja planowana jest na 31 stycznia.
Ad 4.
Przewodniczący Rady podsumował działalność Rady Powiatu Międzyrzeckiego w roku
2017 (sprawozdanie z działalności w załączeniu do protokołu).
O godz.1035 Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.
Posiedzenie sesji wznowiono o godz.1045.
Ad 5.
Przewodniczący Rady przystąpił do podejmowania uchwał:
a) w sprawie regulaminu pracy Kapituły Honorowej (druk nr 62)
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zapytał, czy są jakieś pytania, uwagi do
tego projektu? Pytań nie było. W przeprowadzonym głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto 15
głosami „za”, głosów „przeciw” 0, „wstrzymujących” 0. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Uchwała została zarejestrowana pod numerem XLI.210.17.
b) w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych w powiecie
międzyrzeckim (druk nr 63)
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zapytał, czy są jakieś pytania, uwagi do
tego projektu? Pytań nie było. W przeprowadzonym głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto 16
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głosami „za”, głosów „przeciw” 0, „wstrzymujących” 0. W głosowaniu brało udział 16
radnych. Uchwała została zarejestrowana pod numerem XLI.211.17.
c) w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2017r. (druk nr 64)
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zapytał, czy są jakieś pytania, uwagi do
tego projektu? Pytań nie było. W przeprowadzonym głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto 16
głosami „za”, głosów „przeciw” 0, „wstrzymujących” 0. W głosowaniu brało udział 16
radnych. Uchwała została zarejestrowana pod numerem XLI.212.17.
d) w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego (druk
nr 65)
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zapytał, czy są jakieś pytania, uwagi do
tego projektu? Pytań nie było. W przeprowadzonym głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto 17
głosami „za”, głosów „przeciw” 0, „wstrzymujących” 0. W głosowaniu brało udział 17
radnych. Uchwała została zarejestrowana pod numerem XLI.213.17.
Przewodniczący Rady przedstawił pismo Związku Powiatów Lubuskich, którym przekazano
uchwałę w sprawie zmiany Statutu Związku Powiatów Lubuskich. Zwrócono się z prośbą
o ewentualne wniesienie uwag. Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś wnosi jakieś uwagi?
Uwag do tej uchwały nie wniesiono.
Ad 6.
W sprawie zgłoszenia odnośnie ustawienia znaku „Stop” w Trzcielu Dyrektor ZDP
powiedział, że ta odległość zostanie sprawdzona. Pewne jest to, że na tej drodze nie można
zamontować progów zwalniających z uwagi na to, że tą drogą kursują pojazdy komunikacji
publicznej. Dodał, że to skrzyżowanie jest specyficzne. Poprzednio to oznakowanie było
uzupełnione o dodatkowy znak informacyjny, który jest oddalony 50-70 metrów, mówiący
o tym, że jest znak „Stop”. Jedyne co można zrobić to zamontować sygnalizację świetlną,
która będzie kosztowała 20-25 tys. zł. Ten problem może się skończyć, jeżeli uda się
skończyć inwestycję budowy obwodnicy miasta Trzciel.
Ad 7.
Przewodniczący Rady przekazał głos Staroście.
Starosta poinformował, że w okresie sprawozdawczym Zarząd obradował na dwóch
posiedzeniach. Przygotowano uchwały na posiedzenie sesji oraz zajmowano się bieżącymi
sprawami z zakresu zarządzania powiatem.
Informację o uchwałach budżetowych przedstawił Skarbnik.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do przedstawionych sprawozdań? Pytań nie
było.
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Ad 8.
Przewodniczący Rady przypomniał, że następna sesja zaplanowana jest na 31 stycznia.
Podziękował za wszystkie życzenia świąteczno-noworoczne, które wpłynęły do Rady
Powiatu. Przewodniczący podziękował również za współpracę w tym roku Staroście,
Wicestaroście, Skarbnikowi, Sekretarzowi, radnym oraz kierownikom jednostek.
Posiedzenie sesji zakończono o godz.1105.
Protokołował

Przewodniczący Rady Powiatu
Jarosław Szałata
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