Protokół nr XLV.18
sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego
z dnia 25 kwietnia 2018 r.
Przewodniczący Rady Jarosław Szałata otworzył obrady o godzinie 1400 w Starostwie
Powiatowym w Międzyrzeczu. Obecnych na początku sesji było 13 radnych (nieobecni na
początku byli: Radosław Lorenz, Robert Krzych, Grzegorz Mrowicki, Mieczysław Kuryś) co
stanowiło kworum. Przewodniczący przywitał gości (lista obecności w załączeniu) i zapytał,
czy do porządku obrad są jakieś pytania, uwagi? Poinformował, że Starosta zwrócił się
z wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad o dodatkowy projekt uchwały w sprawie zmiany
w uchwale budżetowej na 2018 r. (druk nr 19). W przeprowadzonym głosowaniu jawnym za
rozszerzeniem porządku obrad głosowało 13 radnych. Obecnych w głosowaniu było 13
radnych.
Porządek obrad:
1. Sprawy organizacyjne sesji:
a) stwierdzenie kworum,
b) porządek obrad.
2. Zapytania i interpelacje radnych.
3. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
4. Informacja o stanie przestępczości i jej zwalczania na terenie powiatu
międzyrzeckiego w roku 2017 oraz sprawozdanie z bieżącej działalności Komendy
Powiatowej Policji w Międzyrzeczu.
5. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu
międzyrzeckiego i informacja o działalności służb powiatowych w tym zakresie:
- Raport o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w roku 2017 - Powiatowy
Inspektor Sanitarny,
- Sprawozdanie Powiatowego Lekarza Weterynarii za rok 2017 oraz z bieżącej
działalności.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany statutu Powiatowego Ośrodka Wsparcia "Razem raźniej"
w Skwierzynie (druk nr 17),
b) w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2018 r. (druk nr 18),
c) w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2018 r. (druk nr 19).
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Sprawozdanie starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
9. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu z dnia 28 marca 2018 r.
10. Sprawy organizacyjne i korespondencja do Rady Powiatu.
Ad 2.
Przewodniczący Rady przystąpił do drugiego punktu obrad przekazując głos radnym.
Radna Beata Kwiatkowska powiedziała, że chciałaby postawić wniosek dotyczący projektu
uchwały na druku nr 18. Chodzi o to, że w jej odczuciu zbyt dużo rzeczy zostało
powrzucanych w jeden projekt. Za pewnymi rzeczami chciałaby zagłosować na tak, ale
pewne rzeczy budzą zastrzeżenia. W Zarządzie Dróg Powiatowych zmienia się nazwę zadań
inwestycyjnych ale nie wiadomo co z tego wynika. Czy to są zadania, które były, są, czy będą
i w jakim zakresie? Radna powiedziała, że chciałaby mieć wybór, że jeżeli głosuje za danym

projektem to zgadza się z nim w pełni. Jeżeli w jednym projekcie jest tyle rzeczy, to niestety
nie ma takiej możliwości.
Radna zgłosiła też wniosek, żeby podczas głosowania nad poszczególnymi projektami uchwał
nie protokołować zbiorowo ile było głosów „za”, „przeciw” czy „wstrzymujących się” ale
konkretnymi nazwiskami radnych.
Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały budżetowej podlega pewnym
zasadom ustawy o finansach publicznych i zasadom procedowania aktów prawa. Wszelkie
wątpliwości i pytania można zadawać na komisjach. W sprawie sposobu głosowania
Przewodniczący poinformował, że reguluje to statut powiatu.
Co do sposobu głosowania przewiduje to statut powiatu.
Starosta powiedział, że gdyby rozpisać uchwałę tak jak sugeruje radna, to z jednej uchwały
trzeba by było zrobić kilkanaście. Absolutnie nie ma takiej potrzeby. Starosta odniósł się
również do zmiany nazwy zadania. Przypomniał, że do budżetu przyjęto po 75.000 zł
dofinansowania zadań realizowanych wspólnie z gminami. Składając projekt budżetu niektóre
gminy jeszcze nie określiły na jakie zadania chcą tą kwotę przeznaczyć. Nie zmienia to
finansowania 50% gmina i 50% powiat.
Radna Ewa Chwirot przypomniała, że pogoda sprzyja już remontowi dróg. Zgłaszała już
wcześniej niektóre drogi w gminie Przytoczna, a teraz chciałaby jeszcze zgłosić do poprawy
drogę Chełmsko – Twierdzielewo. Chodzi o to, że są to wąskie drogi na szerokość jednego
samochodu, a pobocza są dość miękkie i trzeba by było na to zwrócić uwagę.
Więcej pytań nie było. Przewodniczący Rady zamknął ten punkt obrad.
Ad 3.
Przewodniczący Rady przystąpił do następnego punktu obrad przekazując głos Markowi
Harkotowi Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej.
Komendant przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2017 (sprawozdanie
w załączeniu do protokołu) oraz zaprezentował film przygotowany przez komendę
wojewódzką o działaniach strażaków w całym województwie lubuskim.
O godz.1420 przyszedł radny Grzegorz Mrowicki. Obecnych było 14 radnych.
O godz.1430 przyszedł radny Robert Krzych. Obecnych było 15 radnych.
Radny Zbigniew Świątek podziękował komendantowi za przedstawienie na sesji informacji
dotyczących OSP, ale nie ma ich w materiałach dostarczonych radnym.
Komendant powiedział, że właśnie z tego powodu uzupełnił swoją wypowiedź na sesji ale
jeżeli jest taka wola to dostarczy te informacje na piśmie.
Radny Jarosław Soroka zapytał, czy w podanej liczbie 17 tys. są same wyjazdy, czy też
tylko zgłoszenia?
Komendant odpowiedział, że są to wyjazdy.
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Radny Jarosław Soroka zapytał w jaki sposób jest odnotowany przyjazd strażaków do
miejsca, gdzie coś się zapaliło ale do czasu ich przyjazdu zostało ugaszone?
Komendant odpowiedział, że jest to zaliczane jako pożar natomiast zaznacza się, że
ugaszono bez udziału jednostek ochrony przeciwpożarowej.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze jakieś pytania? Więcej pytań nie było.
Ad 4.
Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do kolejnego punktu obrad przekazując głos
Pawłowi Rynkiewiczowi Komendantowi Powiatowemu Policji.
Komendant przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2017 (sprawozdanie
w załączeniu do protokołu).
Radna Ewa Chwirot zapytała, czy zmniejszyła się ilość tzw. „suszarek” i czy nadal stosuje
się takie urządzenia do pomiaru prędkości?
Komendant odpowiedział, że mierniki prędkości są nadal stosowane. Generalnie wszystkie
urządzenia stosowane przez policjantów posiadają świadectwo legalizacji, co roku są
atestowane. Na terenie powiatu nie zdarzyła się taka sytuacja, żeby sąd uchylił mandat
z powodu braku legalizacji.
Radny Robert Krzych powiedział, że policja dostaje dofinansowanie z różnych źródeł.
Zapytał, czy policja zajmuje się też sprawami, które leżą w gestii gmin stanowiących
wykroczenia, a wynikających z utrzymania porządku i czystości?
Komendant odpowiedział, że tak, mówi o tym katalog kodeksu wykroczeń. Gminy bardzo
często o tym zawiadamiają. Policja prowadzi postępowanie wyjaśniające ponieważ gmina nie
ma takich uprawnień.
Ad 5.
Przewodniczący Rady przekazał głos Jerzemu Paśniewskiemu Zastępcy Powiatowego
Inspektora Sanitarnego.
Pan Paśniewski przedstawił w formie multimedialnego pokazu informację o stanie
bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w roku 2017 (sprawozdanie w załączeniu do protokołu).
Radny Robert Krzych zapytał co z postępowaniami w stosunku do osób, które uchylają się
od szczepienia dzieci?
Pan Paśniewski odpowiedział, że są wdrażane ale przede wszystkim próbuje się przekonać te
osoby. Takich spraw natomiast jest coraz więcej i jest obawa, że może dojść do sytuacji
patowej ponieważ zabraknie pracowników. Postępowania nie zostały zaniechane i są nadal
prowadzone.
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Przewodniczący Rady powiedział, że pani Małgorzata Matysek Powiatowy Lekarz
Weterynarii przedstawiła bardzo obszerne sprawozdanie, które dodatkowo szczegółowo
omówiła na posiedzeniach komisji.
Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawiła najważniejsze zadania, jakie wykonywał
inspektorat w 2017 r. (sprawozdanie w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący Rady zapytał, czy są jakieś pytania? Pytań nie było. Przewodniczący ogłosił
przerwę w obradach sesji o godz.1535.
W przerwie obrad radni zapoznali się ze strukturą siedziby PSP oraz wyposażeniem wozów
bojowych w sprzęt ratowniczy.
Obrady wznowiono o godz.1555.
Ad 6.
Przewodniczący Rady przystąpił do podejmowania uchwał:
a) w sprawie zmiany statutu Powiatowego Ośrodka Wsparcia "Razem
raźniej" w Skwierzynie (druk nr 17)
Przewodniczący Rady 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 XLV.230.18.
b) w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2018 r. (druk nr 18)
Przewodniczący Rady zapytał, czy są jakieś pytania, uwagi do tego projektu? Pytań nie było.
W przeprowadzonym głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto 13 głosami „za”, głosów
„przeciw” 1, „wstrzymujących” 1. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Uchwała została
zarejestrowana pod numerem XLV.231.18.
c) w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2018 r. (druk nr 19)
Przewodniczący Rady 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 XLV.232.18.
Ad 7.
W sprawie zgłoszonej przez radną Chwirot Starosta powiedział, że uczestniczył w sesji Rady
Gminy Przytoczna i tam udzielał informacji na temat remontu dróg. Przypomniał, że powiat
ma 85 km dróg gruntowych, które systematycznie będą równane. Również pobocza przy
drodze Chełmsko – Twierdzielewo będą systematycznie poprawiane.
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W sprawie zgłoszonej przez radną Kwiatkowską Starosta powiedział, że założenia ustawy
o finansach publicznych są takie, a nie inne. Uchwały przekazywane są zarówno do organu
nadzoru Wojewody oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Powiedział, że jest zawsze do
dyspozycji jeżeli trzeba udzielić jakichś wyjaśnień.
Ad 8.
Przewodniczący Rady przystąpił do kolejnego punktu obrad przekazując głos Staroście.
Starosta poinformował, że w okresie międzysesyjnym Zarząd odbył cztery posiedzenia.
O szczegółach tych posiedzeń można przeczytać w Biuletynie Informacji Publicznej.
Skarbnik przedstawił informację o uchwałach budżetowych podjętych przez Zarząd.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do przedstawionych sprawozdań? Pytań nie
było.
Ad 9.
Przewodniczący Rady powiedział, że nie zgłoszono uwag, ani wniosków do protokołu.
Protokół z XLIV sesji został przyjęty.
Ad 10.
W sprawach organizacyjnych Przewodniczący Rady powiedział, że radni otrzymali pismo
mieszkańca Międzyrzecza dotyczące mapy powiatu oraz pismo pracowników Domu Pomocy
Społecznej Rokitno 58 dotyczące regulacji płac.
Przewodniczący Rady poinformował, że w terminie zgodnym z ustawą o finansach
publicznych 30 marca wpłynęło sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu za rok 2017.
Sesję absolutoryjną zaplanowano na 6 czerwca, a następną na 27 czerwca.
Przypomniał, że 30 kwietnia mija ostateczny termin składania oświadczeń majątkowych.
Przewodniczący zachęcił wszystkich do aktywnego uczestnictwa w nadchodzących
uroczystościach oraz wydarzeniach majowych.
Posiedzenie sesji zakończono o godz.1610.

Protokołował

Przewodniczący Rady Powiatu
Jarosław Szałata

str. 5

