Protokół nr XLVI.18
sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego
z dnia 6 czerwca 2018 r.
Przewodniczący Rady Jarosław Szałata otworzył obrady o godzinie 1300 w Muzeum Ziemi
Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu. Obecnych na sesji było 16 radnych
(nieobecny był Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Kuryś) co stanowiło kworum.
Przewodniczący przywitał Starostę, Wicestarostę, Skarbnika, Sekretarza, Zarząd Powiatu,
radnych oraz gości (lista obecności w załączeniu). Poinformował, że Starosta zwrócił się
z wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad o dodatkowy projekt uchwały (druk nr 26)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2018
– 2027 (druk nr 26). Radni zapoznali się już z tym projektem na posiedzeniach komisji
stałych. W przeprowadzonym głosowaniu jawnym za rozszerzeniem porządku obrad
głosowało 16 radnych. Obecnych w głosowaniu było 16 radnych. Przewodniczący zapytał,
czy do porządku obrad są jeszcze jakieś wnioski bądź pytania?
Radny Robert Krzych powiedział, że chciałby złożyć wniosek do porządku obrad
o rozszerzenie w pkt 10 pod literą d) o upoważnienie Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia
kontroli w międzyrzeckim szpitalu. Dochodzą sygnały, że zostały obcięte środki z uwagi na
niewykonanie planu w poprzednim roku. Radny stwierdził, że to dobry czas na to, żeby Rada
Powiatu za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej przyjrzała się źródłowym materiałom
i sprawdziła, czego to jest efekt, przedstawiając Radzie swoje wnioski.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie w sprawie upoważnienia Komisji
Rewizyjnej do przeprowadzenia kontroli w szpitalu międzyrzeckim. Za upoważnieniem
głosowało 15 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. Obecnych w głosowaniu było 16 radnych.
Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował
wszystkich zebranych o zaproszeniu od Towarzystwa Historycznego Ziemi Międzyrzeckiej,
Muzeum Międzyrzeckiego, Starosty do udziału w sesji historycznej, która będzie połączona
z promocją książki „Ziemia międzyrzecka w przeszłości”. Będzie to miało miejsce
15 czerwca w Skwierzyńskim Ośrodku Kultury o godz.1000.
Porządek obrad:
1. Sprawy organizacyjne sesji:
a) stwierdzenie kworum,
b) porządek obrad.
2. Zapytania i interpelacje radnych.
3. Przedstawienie „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Międzyrzeckiego za lata 2016-2017” oraz przedstawienie „Programu Ochrony
Środowiska dla Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2018-2021 z perspektywą na lata
2022-2025” i przyjęcie go uchwałą (druk nr 21).
4. Informacja prezesa zarządu Sp. z o. o. Szpital Międzyrzecki o bieżącej sytuacji
szpitala.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Zarządu oraz sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Międzyrzeckiego za rok 2017 - dyskusja:
a) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd
Powiatu Międzyrzeckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r. oraz informacji
o stanie mienia,

b) opinie komisji stałych Rady Powiatu w tym odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Międzyrzeckiego,
c) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Międzyrzeckiego dotyczącego udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Międzyrzeckiego z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.,
d) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Powiatu Międzyrzeckiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu w 2017
roku (druk nr 22),
e) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Międzyrzeckiego za
2017 r. (druk nr 23).
6. Sprawozdanie starosty z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
7. Informacja starosty o stanie mienia powiatowego, gospodarowaniu nieruchomościami
i gruntach przeznaczonych do sprzedaży.
8. Sprawozdanie z realizacji zadań powiatu w zakresie kultury oraz kultury fizycznej
i sportu.
9. Sprawozdanie z działalności i ocena sytuacji finansowej Muzeum w Międzyrzeczu
(druk nr 25).
10. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie likwidacji Szkoły filialnej w Szarczu (druk nr 20),
b) w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2018 r. (druk nr 24),
c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Międzyrzeckiego na lata 2018 – 2027 (druk nr 26),
d) upoważnienie Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia kontroli w szpitalu
międzyrzeckim.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Sprawozdanie starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
13. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu z dnia 25 kwietnia 2018 r.
14. Sprawy organizacyjne i korespondencja do Rady Powiatu.
Ad 2.
Radna Beata Kwiatkowska skierowała się do Starosty z pytaniami dotyczącymi zagrożenia
płynności finansowej szpitala międzyrzeckiego. Powiedziała, że mieszkańcy są zaniepokojeni
obecną sytuacją szpitala, jego kondycją finansową i perspektywami. Wysuwają się też pewne
zastrzeżenia dotyczące sposobu zarządzania tą placówką, której jedynym i głównym
udziałowcem jest Powiat. Udziałowca reprezentuje Starosta. Radna stwierdziła, że
w czwartym kwartale 2017 roku szpital podpisał umowę z NFZ na odpowiednią ilość usług
medycznych i za czwarty kwartał tej umowy nie wykonał. Związane są z tym straty
finansowe, które prawdopodobnie dotkną szpital i wpłyną na jego dalsze funkcjonowanie.
Radna zapytała dlaczego Starosta jako jedyny i główny udziałowiec nie podjął działań
zapobiegających powstawaniu tej straty finansowej? Jakie konsekwencje poniesie Prezes
Kamil Jakubowski? Jakie działania podejmie Starosta w przyszłości aby sytuacja zagrożenia
płynności finansowej szpitala nie powtórzyła się?
Radna Ewa Chwirot skierowała zapytanie do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, czy
inwestycja w Lubikowie przeprowadzana jest zgodnie z planem?
Przewodniczący Rady przypomniał, że na posiedzeniu sesji w lutym przedstawiany był
pełny temat szpitala. Pytań jest jednak wiele, ponieważ przez ten krótki czas sytuacja się
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zmieniła. Właśnie z tego powodu w porządku obrad sesji znalazła się informacja Prezesa
o bieżącej sytuacji szpitala.
Ad 3.
Przewodniczący Rady przystąpił do następnego punktu obrad.
Głos zabrała Joanna Witkowska z firmy Terra Projekt, autorka opracowania „Raportu
z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Międzyrzeckiego za lata 2016-2017”
oraz „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2018-2021
z perspektywą na lata 2022-2025”. W formie multimedialnego pokazu zaprezentowała
główne cele raportu oraz założenia programu (raport oraz program stanowią załącznik do
protokołu).
Przewodniczący Rady powiedział, że do przedstawionych materiałów nie wpłynęły żadne
uwagi. Świadczy to o tym, że został przygotowane bardzo rzetelnie, za co należą się ukłony
autorce opracowań, Justynie Adamirowicz oraz Ryszardowi Kanieckiemu, który jako
Naczelnik Wydziału to nadzorował. Zapytał, czy do przedstawionych materiałów są jakieś
pytania? Pytań nie było.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony
Środowiska dla Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 20222025 (druk nr 21). Zapytał, czy są jakieś uwagi do tego projektu? Uwag 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 XLVI.233.18.
Ad 4.
Przewodniczący Rady przystąpił do omówienia bieżącej sytuacji szpitala. Powiedział, że ten
temat interesuje wszystkich i z tego powodu taki punkt znalazł się w porządku obrad sesji.
Następnie przekazał głos Prezesowi Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. Kamilowi
Jakubowskiemu.
Prezes powiedział, że sytuacja szpitala omawiana była na poszczególnych komisjach Rady.
Sytuację w szpitalu można podzielić na dwie kategorie. Jeżeli chodzi o kategorię personalną
szpital nie boryka się z problemami kadrowymi, zarówno lekarskimi jak i pielęgniarskimi.
Dosyć wyraźne są problemy finansowe spowodowane starymi zaszłościami i w bieżącym
roku obcięciem kontraktu z NFZ. Sytuacja jest o tyle poważna, że wymusza dosyć radykalne
działania zaradcze, które na razie skupiają się na renegocjacji kontraktu z NFZ oraz
zwiększeniu przychodów. Jeżeli to nie przyniesie efektów, trzeba będzie podjąć decyzje co do
pewnych działań korygujących w szpitalu, ilości wykonywanych usług oraz zatrudnionego
personelu. Decyzje jeszcze nie zapadły, ponieważ trwają jeszcze rozmowy i ustalenia.
Koncepcje zostały przygotowane i przedstawione, żeby mogły przynieść wymierny wynik
finansowy dla szpitala.
Radny Robert Krzych zapytał, co było przyczyną obcięcia środków finansowych przez NFZ
i zmniejszenie kontraktu?
Prezes odpowiedział, że główną przyczyną było niewykonanie pewnych wyliczeń NFZ, które
szpital miał zrealizować w czwartym kwartale. Problem jest złożony. Dotyczy to nie tylko
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zabiegów planowych ale w głównej mierze ortopedii, anestezjologii, intensywnej terapii,
pediatrii i ginekologii z położnictwem. Obecnie szpital wykonuje te zadania bez większego
problemu i z dużą nawiązką, natomiast w przypadku, gdy dotyczy to zadań nieplanowych jest
trudno zapanować nad pewnymi, specyficznymi okolicznościami, gdzie ci pacjenci trafiają do
szpitala. Prezes poinformował, że trwają rozmowy w ministerstwie odnośnie wydzielenia
przede wszystkim OIOM-u z ryczałtu.
Radny Robert Krzych zapytał o procentowy udział zabiegów planowych i nieplanowych
w obcięciu tego ryczałtu.
Prezes odpowiedział, że na ortopedię przypada kwota około 380000,00 zł, na ginekologię
około 50000,00 zł, na pediatrię około 70000,00 zł i na anestezjologię 150000,00 zł –
160000,00 zł. Procentowo nie było to przeliczane ale może zostać przygotowane
i przedstawione później.
Radny Robert Krzych poprosił o takie wyliczenie.
Radna Beata Kwiatkowska zapytała, czy to prawda, że kwota ryczałtu, ilość usług
medycznych została wynegocjowana z NFZ na taką liczbę?
Prezes odpowiedział, że nie. NFZ kwotę ryczałtu przeliczył szpitalowi z wycen
współczynnika z roku 2015. Od roku 2015 nie ma wzrostu wynagrodzeń w szpitalu za
świadczenia, a jest spadek. Na samej ortopedii wycena usług medycznych jest mniejsza
o około 1200000,00 zł. Przepuszczalność i przepustowość bloku operacyjnego szpitala,
organizacja pracy, ilość zatrudnionej kadry, ilość posiadanego sprzętu dosyć skutecznie to
komplikuje.
Radna Beata Kwiatkowska powiedziała, że na system informatyczny przeznaczono bardzo
duże kwoty. Pozwala on szpitalowi na bieżąco śledzić na jakim etapie w danym kwartale jest
szpital, w danym miesiącu i pozwala nadzorować tak przepływ i koordynowanie, zarządzanie
szpitalem, żeby ten ryczałt wyrobić. Zapytała, co w takim razie stanęło na przeszkodzie?
Prezes odpowiedział, że firmy informatyczne, które dostarczają oprogramowania do szpitala
musiały też dostarczyć upgrade, czyli nowe oprogramowanie zmieniające poprzednie do
zarządzania. Firmy te musiały też przygotować się do reformy i do zmian. Upgrady pojawiły
się pod koniec listopada.
Radna Beata Kwiatkowska zapytała Prezesa, czy na bieżąco informował Starostę, że
sytuacja w szpitalu jest trudna, związana i z personelem, i z innymi sprawami o których
mówił na komisjach?
Prezes odpowiedział, że w miarę, jak był zapraszany na posiedzenia Zarządu informował
o różnego rodzaju perturbacjach, które są w szpitalu. Czy bezpośrednio Starostę o takiej
sytuacji informował, w tej chwili nie potrafi precyzyjnie odpowiedzieć.
Radna Beata Kwiatkowska zapytała, czy Starosta wiedział, że wykonanie ryczałtu jest
zagrożone?
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Prezes stwierdził, że w stu procentach na tak postawione pytanie nie odpowie. Informował
o wielu problemach, natomiast, czy powiedział Staroście, że ryczałt nie będzie wykonany
raczej takiej informacji Staroście nie przekazywał.
Radny Robert Krzych zapytał, czy w listopadzie, grudniu, kiedy było już wiadomo, że
ryczałt nie będzie wykonany była świadomość, że z tego powodu będą obcięte środki na
następny rok?
Prezes odpowiedział, że i tak i nie. Były rozmowy z NFZ, pisano również do centrali NFZ
i według niektórych zapewnień z NFZ płynących do szpitala, skoro wykonywane są
w kolejnym kwartale to być może uda się wynegocjować tak, że szpital dostanie te same
środki po to, żeby utrzymać płynność finansową. Korekta NFZ dotknęła szpital w pierwszych
dniach kwietnia.
Przewodniczący Rady powiedział, że wiadomo już, że od kwietnia nastąpiło spore tąpnięcie
finansowe. Trzeba natomiast patrzeć jaka będzie przyszłość. Zapytał Prezesa jak ocenia
bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców powiatu, jaką widzi drogę do wyjścia z problemu?
Wiadomym jest, że trwają rozmowy w NFZ, są jakieś pomysły, żeby tą trudną sytuacją
szpitala rozwiązać. Jak Prezes widzi najbliższe dwa miesiące i czy są zagrożenia dla
mieszkańców powiatu? Czy będzie zapewniona stała i ciągła opieka w szpitalu?
Prezes odpowiedział, że jeśli chodzi o stałą opiekę Starosta wyszedł naprzeciw problemom
szpitala prosząc, żeby nie ograniczać działalności szpitala, a wręcz przeciwnie. Zapewniana
jest bieżąca opieka wszystkim mieszkańcom i wszystkim, którzy się do szpitala zgłoszą.
Krach finansowy natomiast skutecznie to utrudnia. Wyjścia z tej trudnej sytuacji są dwa.
Pierwsze to bardzo dla wszystkich korzystne uruchomienie rezerwy celowej ze strony
ministerstwa zdrowia przez NFZ po to, żeby podnieść ryczałt wyliczony dla szpitala
międzyrzeckiego, który w tym momencie spokojnie wykonywałby swoje usługi na
dotychczasowym poziomie. Prezes zagwarantował, że w przypadku zwiększenia liczby
środków szpital jest w stanie nawet zwiększyć przepustowość pacjentów przez szpital.
Ograniczenia i kolejki w niektórych poradniach, czy na niektórych oddziałach nie wynikają ze
złej woli pracowników szpitala, tylko dlatego, że jest tyle środków finansowych. Zatrudnienie
dodatkowych lekarzy jest możliwe, pozycja szpitala międzyrzeckiego jest na tyle znacząca na
rynku usług medycznych województwa lubuskiego, że z lekarzami nie ma problemu, chętnie
do szpitala przyjdą. Stwierdził, że można otworzyć nowe specjalizacje ale na to muszą być
pieniądze. Jeżeli nie będzie środków finansowych trzeba będzie podjąć inne, bardziej
radykalne decyzje. Prezes poinformował, że przygotował dla Zarządu Powiatu jedenaście
punktów, które Zarząd ewentualnie zaakceptuje, a być może zaakceptuje tylko część. Jeżeli
szpital będzie musiał dostosować się do obecnego ryczałtu to konieczne będzie ograniczenie
jego działalności. Byłoby to być może nie w zakresie wszystkich usług ale w ilości łóżek,
czyli ograniczenia dostępu pacjentów. Będzie to związane też z redukcją personelu, pewnych
usług medycznych i tak to niestety będzie działało. Szpital musi się zbilansować. Minister
zdrowia określa, że w tej chwili szpitale muszą być dochodowe. Zdaniem Prezesa są tylko
dwie drogi, które mogą prowadzić do celu: albo zostanie zwiększone dofinansowanie ze
strony NFZ, albo redukcja i obcięcie dostępności do świadczeń dla pacjentów.
Przewodniczący Rady zapytał, kiedy konkretnie będzie wiadomo, że ta rezerwa będzie
uruchomiona?
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Prezes odpowiedział, że chciałby taki telefon otrzymać nawet jutro. Wiadomo natomiast, że
rozmowy trwają. W ubiegłym tygodniu szpital otrzymał pismo od Ministra zdrowia, który
polecił dyrektorowi NFZ przeanalizować sytuację i ewentualnie spróbować zwiększyć
finansowanie szpitala międzyrzeckiego. Powiedział, że z tego co wie, w dniu dzisiejszym
odbędzie się Rada Społeczna NFZ, gdzie również będzie podjęta uchwała popierająca
działania i starania samorządu powiatu, dyrekcji szpitala, dyrektora NFZ do ministra
o uruchomienie rezerwy celowej. Z informacji przekazanych w rozmowie telefonicznej przez
prezesa NFZ zmiana planu finansowego następuje 1 lipca. Jeżeli minister zdrowia, minister
finansów do tego czasu zdążą podpisać zmiany finansowe, to być może 1-2 lipca zawita do
szpitala radosna informacja, być może nie zawita. Prezes powiedział, że ta decyzja
determinuje inne decyzje, ponieważ w czerwcu szpital może jeszcze spokojnie funkcjonować.
W okresie letnim mogą być już pewne zatory płatnicze, które mogą na tyle doskwierać, że
trzeba będzie ograniczać działalność.
Starosta poinformował, że co tydzień odbywa spotkania z Prezesem NFZ. Drobne efekty
tych spotkań już są, ponieważ prezes zwiększył finansowanie ortopedii o 360000,00 zł.
i rehabilitacji o 160000,00 zł. Starosta wyraził nadzieję, że posiedzenie Rady Społecznej
zaaprobuje uchwałę, która udziela większego finansowania z rezerwy, ponieważ takiego
zapewnienia udzielał Przewodniczący Rady Społecznej. Mówił o tym również Dyrektor
Bromber, także jest szansa, że to zwiększenie nastąpi. W sprawie interpelacji radnej Beaty
Kwiatkowskiej Starosta powiedział, że udzieli szczegółowej odpowiedzi na piśmie. Odnośnie
zagrożenia płynności finansowej odpowiedział, że takie było. Z tego powodu Zarząd Powiatu
omawiał tą sytuację na każdym posiedzeniu. Zarząd wystąpił również do Rady Nadzorczej
szpitala z którą odbył dwa posiedzenia. Ostatnio Prezes, w porozumieniu z Radą Nadzorczą,
przedstawił pewne działania, które chce podjąć. Zarząd na kolejnym posiedzeniu
szczegółowo się nad tym pochyli. Starosta zaznaczył, że szpital międzyrzecki ma służyć
ludziom i dlatego nie wchodzą w grę pomysły zamykania oddziałów. Pomysłem NFZ było
podzielenie się ze szpitalem w Skwierzynie poprzez całkowitą likwidację w Międzyrzeczu
ginekologii i położnictwa. W zamian Skwierzyna oddałaby do Międzyrzecza chirurgię. Ze
względów społecznych nie zostało to zaakceptowane. NFZ zwracał się też w tej sprawie do
burmistrzów Skwierzyny i Międzyrzecza, którzy również tego nie zaakceptowali.
W swojej wypowiedzi podkreślił, że Starosta nie jest udziałowcem spółki, tylko jest nim
powiat międzyrzecki.
Radna Beata Kwiatkowska powiedziała, że chodziło jej o to, że Starosta reprezentuje
powiat i jest najwyższą władzą, która powinna czuwać nad majątkiem.
Starosta odpowiedział, że najwyższą władzą jest Rada Powiatu, a następnie Zarząd Powiatu.
Podkreślił, że niewykonanie kontraktu w czwartym kwartale ubiegłego roku leży również po
stronie szpitala. Będą w związku z tym wyciągnięte konsekwencje w stosunku do Prezesa.
Przewodniczący Rady skierował się do radnych, czy ktoś jeszcze chciałby zadać jakieś
pytanie Prezesowi szpitala? Więcej pytań nie było. Przewodniczący ogłosił przerwę
w obradach sesji o godz.1350.
Obrady sesji wznowiono o godz.1405.
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Ad 5.
Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrzenia sprawozdania finansowego Zarządu oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Międzyrzeckiego za rok 2017 przekazując głos
Staroście.
Starosta powiedział, że nie był to budżet marzeń, ponieważ mógłby być większy i na pewno
byłoby sensowne wydanie tych pieniędzy. Ustawa o finansach publicznych niestety tak
umiejscawia dochody powiatu, że około 80% dochodów to są pieniądze znaczone, natomiast
20% to są dochody własne. Największy dochód własny stanowi udział w podatku
dochodowym od osób fizycznych i to, w związku z dobrą koniunkturą gospodarczą,
pozwoliło osiągnąć nadwyżkę, aczkolwiek nie ma się na to wpływu. Starosta odniósł się do
sytuacji dróg powiatowych. Powiedział, że zrobiono kolejny krok naprzód do poprawy ich
stanu. Powiat przejął 425 km dróg w 1999 roku, wielokrotnie w złym stanie. Wybudowano
w międzyczasie nowe odcinki dróg. Złożone zostały dwa wnioski. Pierwszy dotyczy
ul. Chopina w Międzyrzeczu i tutaj jest deklaracja gminy Międzyrzecz, że będzie
dofinansowanie 50% wkładu własnego, ponieważ z budżetu państwa dofinansowanie ma
wynieść 60%. Drugi wniosek dotyczy gminy Pszczew, gdzie całość wkładu własnego
zrealizuje gmina. Starosta podkreślił, że niestety, subwencja oświatowa jest dalej
niewystarczająca. Wyraził nadzieję, że nie będzie takiej sytuacji, w której zabraknie pieniędzy
na płace nauczycieli. Wydatki rzeczowe trzeba niestety ciąć i tak też było w roku 2017.
Czynione są starania, żeby utworzyć jakąś rezerwę na zadania oświatowe, a są to jedne z
większych wydatków w budżecie powiatu. Powiat stoi również instytucjonalną opieką. Jest
sześć domów pomocy społecznej, w tym pięć pod opieką powiatu, jest dom dziecka
w Skwierzynie oraz powiatowy ośrodek wsparcia. Standard wszystkie domy pomocy już
osiągnęły ale ze względu na bieżące wydatki jest to też potężne wyzwanie dla powiatu.
Z odpłatności mieszkańców i dotacji wojewody wystarcza na bieżące utrzymanie, natomiast
na inwestycje i remonty trzeba dokładać z budżetu powiatu. Ustawy zmuszają powiat do
budowania budynku domu dziecka w Skwierzynie, ponieważ od 2020 roku dom dziecka nie
może liczyć więcej jak 14 dzieci. Starosta podkreślił, że w 2017 roku aplikowano o wiele
środków zewnętrznych z dobrym skutkiem, tylko to ma też drugą stronę, ponieważ trzeba
było znaleźć też środki na wkład własny.
Starosta podkreślił, że każdy budżet jest dziełem kompromisu osiąganego na Zarządzie
Powiatu i na Radzie Powiatu. Wybierane są zadania najpilniejsze, chociaż chciałoby się dużo
więcej. Drogi powiatowe znajdują się na terenie sześciu gmin dlatego powiat międzyrzecki to
nie tylko Międzyrzecz. Dlatego też inwestycje drogowe czynione są we wszystkich gminach.
Przewodniczący Rady powiedział, że na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że budżet
jest tworem żywym, który w ciągu roku zmienia się i często, jak mówił Starosta, budżet jest
sztuką kompromisu. Budżet trzeba planować nieraz na poziomie mało realnym mając
świadomość, że będzie odmieniany w ciągu roku. Na podkreślenie zasługuje fakt, że na plan
dochodów budżetowych 68 mln wykonano blisko 66 mln. Oznacza to, że budżet jest realny
i można to traktować w kategorii sukcesu. W dużej mierze bazuje się na dotacjach z budżetu
Państwa, na tym, czym poszczególne ministerstwa wesprą i pomogą. Jeżeli nie pokarze się
zadania w budżecie to nie można go realizować. Każdy ma więc świadomość, że ten budżet
jest nieustannie zmieniany i ktoś, kto w tych sprawach nie jest biegły może uważać to za
bardzo dziwne i mało profesjonalne podejście, jeżeli widzi w porządku obrad każdej sesji
uchwałę o zmianach w budżecie. Przewodniczący zwrócił uwagę, że od wielu lat wydatki
planowane są na poziomie wyższym niż dochody, ponieważ tych potrzeb jest całe mnóstwo.
Budżet 2017 stanowi o tym, że wiele zadań zupełnie dobrze udało się zrealizować, wiele
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rzeczy idzie też na przód. Ogromnym problemem jest oświata ze względu na
niedoszacowanie. Nie wiadomo też, co będzie dalej ze szpitalem, trwają oczekiwania na
współfinansowanie Muzeum, trwają starania o obwodnicę Trzciela i wielu innych
skrzyżowań. Przewodniczący przypomniał, że sprawa skrzyżowania w Brójcach trwa od
dziesięciu lat. Wszyscy troszczą się o ten budżet oglądając z wielu poziomów na potrzeby
wszystkich mieszkańców. Budżet stał się kompromisem i tak go należy oceniać, tym bardziej,
że dobrze go oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisja Rewizyjna.
Przewodniczący zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby się wypowiedzieć w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu? Nikt więcej nie zabrał głosu.
a) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez
Zarząd Powiatu Międzyrzeckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r.
oraz informacji o stanie mienia.
Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika o odczytanie uchwały.
Skarbnik odczytał uchwałę nr 227/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 18 kwietnia 2018 r. (uchwała stanowi załącznik do
protokołu). Opinia przedstawia się pozytywnie.
b) opinie komisji stałych Rady Powiatu w tym odczytanie wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Międzyrzeckiego.
O przedstawienie opinii Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji stałych.
Ewa Chwirot Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Społecznej poinformowała, że
komisja w dniu 7 maja 2018 r. rozpatrzyła sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania
budżetu za 2017 rok. W głosowaniu uczestniczyło 4 radnych, 1 radny był na zwolnieniu
lekarskim. Za przyjęciem sprawozdania były 3 głosy, 1 był wstrzymujący.
Grzegorz Mrowicki Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu poinformował,
że na posiedzeniu w dniu 5 czerwca komisja przeanalizowała sprawozdanie z wykonania
budżetu powiatu międzyrzeckiego za 2017 rok. Obecni na posiedzeniu członkowie komisji
jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie.
Jarosław Soroka Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury Gospodarczej
poinformował, że w dniu 9 maja 2018 r. komisja zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie
z wykonania budżetu za 2017 rok.
Przewodniczący Rady powiedział, że Komisja Rewizyjna wydaje swoją opinię poprzez
złożenie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Poprosił Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej o jej odczytanie.
Jerzy Kuźmicz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał opinię o wykonaniu budżetu
Powiatu Międzyrzeckiego w 2017 roku (opinia w załączeniu do protokołu). Komisja
pozytywnie, przy jednym głosie wstrzymującym zaopiniowała wykonanie budżetu za 2017
rok.
Przewodniczący Rady poprosił następnie o odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie absolutorium.
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Jerzy Kuźmicz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Międzyrzeckiego (wniosek w załączeniu do
protokołu). Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu i wnioskuje o udzielenie
absolutorium Zarządowi Powiatu Międzyrzeckiego.
c) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu Międzyrzeckiego dotyczącego udzielenia absolutorium
Zarządowi Powiatu Międzyrzeckiego z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.
Przewodniczący Rady powiedział, że wniosek Komisji Rewizyjnej podlega zaopiniowaniu
przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Poprosił Skarbnika o odczytanie uchwały w tej
sprawie.
Skarbnik odczytał uchwałę nr 364/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 18 maja 2018 r (uchwała w załączeniu do
protokołu).
d) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Powiatu Międzyrzeckiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Powiatu w 2017 roku (druk nr 22).
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i zapytał, czy są jakieś pytania, uwagi do
tego projektu lub czy ktoś chciałby coś jeszcze powiedzieć odnośnie sprawozdania
finansowego? Pytań nie było. W przeprowadzonym głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto 14
głosami „za”, głosów „przeciw” 0, „wstrzymujących” 1. W głosowaniu brało udział 15
radnych. Uchwała została zarejestrowana pod numerem XLVI.234.18.
e) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Międzyrzeckiego
za 2017 r. (druk nr 23).
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” 2. W głosowaniu brało udział 16
radnych. Uchwała została zarejestrowana pod numerem XLVI.235.18. Przewodniczący
pogratulował Zarządowi takiego wyniku głosowania.
Ad 6.
Przewodniczący Rady przystąpił do następnego punktu obrad przekazując głos Staroście.
Starosta poinformował, że w jego imieniu sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku przedstawi radna Zofia Plewa.
Radna Zofia Plewa powiedziała, że sprawozdanie jest bardzo obszerne i zostało przekazane
radnym z wyprzedzeniem czasowym. Zaproponowała, żeby nie odczytywać całej treści
i zapytała, czy coś jest może z tego sprawozdania nie jasne? Pytań nie było.
Ad 7.
Przewodniczący Rady przystąpił do kolejnego punktu przekazując głos Staroście.
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Starosta poinformował, że informacja o stanie mienia komunalnego powiatu
międzyrzeckiego jest również elementem sprawozdania z wykonania budżetu. Stanowi ono
wartości księgowe wszystkich nieruchomości powiatu międzyrzeckiego. Jest to mienie
niezbywalne, ponieważ nikt nie sprzeda szkoły, drogi bo nie ma takiej potrzeby. Zarząd
poczynił natomiast pewne kroki, żeby sprzedawać zbędne mienie komunalne. W gminie
Trzciel z 12 działek budowlanych sprzedano 9. Do sprzedaży w Rokitnie wkrótce po zmianie
planu zaoferowane zostaną 44 działki. W 2009 roku przekazując szkołę w Bobowicku do
ministerstwa wyłączono 18 ha gruntów. Gmina Międzyrzecz podjęła próbę zmiany planu
przestrzennego zagospodarowania ale problem polega na tym, że jest tam kilkanaście
hektarów gruntów trzeciej klasy. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami na
wyłączenie gruntów klasy trzeciej potrzebna jest zgoda ministerstwa rolnictwa. Gmina
wystąpiła o to do ministerstwa ale minister nie wyraził zgody. Na sugestię powiatu gmina
skierowała odwołanie od tej decyzji. Niestety, te procedury mogą potrwać kilka miesięcy
i trudno powiedzieć jaki będzie wynik.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś ma może jakieś pytania?
Radny Jarosław Soroka zapytał o budynek po komendzie policji. Budynek miał być
sprzedany ale pod kogo to podlega?
Starosta odpowiedział, że analogicznie budynek po byłej siedzibie straży pożarnej został
przekazany w jego kompetencję jako przedstawiciela skarbu państwa po czym go sprzedano.
Oczywiście pieniądze oddano do skarbu państwa. Budynek policji był w gestii komendanta
wojewódzkiego policji i trafił do wojskowej agencji mieszkaniowej, która próbuje go
zagospodarować. Powiat nie ma z tym nic wspólnego.
Więcej pytań nie było.
Ad 8.
Przewodniczący Rady przystąpił do punktu obrad dotyczącego sprawozdania z realizacji
zadań powiatu w zakresie kultury oraz kultury fizycznej i sportu przekazując głos Halinie
Pilipczuk Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji.
Naczelnik Wydziału Edukacji przedstawiła sprawozdanie z realizacji tych zadań
(sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu).
Przewodniczący Rady skierował się do radnych, czy mają jakieś pytania w tym temacie?
Pytań nie było. Przewodniczący powiedział, że widać tutaj jak wiele dzieje się na różnych
frontach, kołach zainteresowań. Można być dumnym z tego, że mieszkańcy powiatu tak
angażują się w bardzo różne przedsięwzięcia, a wspierane jest to przez honorowy patronat
Starosty.
Naczelnik Wydziału Edukacji dodała jeszcze, że składane wnioski wypełniane są
prawidłowo i czytelnie. Sprawozdania również składane są w terminie. Szereg organizacji jest
bardzo aktywnych jeżeli chodzi o ubieganie się o takie środki.
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Ad 9.
Przewodniczący Rady przystępując do realizacji tego punktu obrad poinformował radnych,
że w materiałach dostarczonych wcześniej znajduje się druk nr 25, który zatwierdza
sprawozdanie finansowe Muzeum. Następnie przekazał głos Andrzejowi Kirmielowi
Dyrektorowi Muzeum.
Dyrektor Muzeum w formie multimedialnej prezentacji przedstawił działalność Muzeum za
rok poprzedni (sprawozdanie z działalności i ocena sytuacji finansowej stanowią załącznik do
protokołu). Dyrektor złożył podziękowania za pomoc i wsparcie ze strony Dyrektor CKZiU
w Międzyrzeczu, którego uczniowie, przez prawie dwa miesiące, pracowali oczyszczając
piwnice Muzeum, a potem je malując. Dyrektor podkreślił, że współpraca jest tym akcentem,
na które Muzeum zawsze stawiało, ponieważ wychodzi z założenia, że razem jest się w stanie
zrobić coś więcej dla społeczności lokalnej. Daje to pozytywne efekty. Pytania co do
przyszłości Muzeum należy bardziej kierować w stronę Starosty i Wicestarosty, ponieważ
Muzeum oczekuje obecnie na rozwój sytuacji związany ze współprowadzeniem przez
ministerstwo.
Przewodniczący Rady powiedział, że przez ostatni rok wiele spraw ruszyło z miejsca
i nastąpił bardzo duży postęp. Sprawozdanie pokazuje jak Muzeum żyje i rozwija się. Zwrócił
uwagę na pewien element, a mianowicie 23% odwiedzających zaznaczyło w ankietach, że
dowiedziało się o Muzeum od znajomych. Jest to więc też rola wszystkich tutaj obecnych,
żeby zachęcać, mówić, że mamy takie Muzeum, że jest takie miejsce do którego warto
przyjeżdżać. Praca Dyrektora i innych osób pracujących w Muzeum ma sens, kiedy inni
z tego korzystają w jak najszerszym zakresie. Niestety, nie wszyscy mieszkańcy powiatu byli
tutaj i nie znają jeszcze takiego bogatego życia Muzeum. Przewodniczący podziękował
Dyrektorowi za przedstawione sprawozdanie. Mówi ono o tym, jak wiele się tutaj dzieje
i z całą pewnością Dyrektor Muzeum jest właściwą osobą na właściwym miejscu.
Następnie przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 r. (druk nr 25). Przypomniał, że sprawozdanie
finansowe składane na koniec roku 2017 było w materiałach, które radni otrzymali wraz ze
sprawozdaniem finansowym całego powiatu.
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 XLVI.236.18.
Ad 10.
Przewodniczący Rady przystąpił do podejmowania uchwał:
a) w sprawie likwidacji Szkoły filialnej w Szarczu (druk nr 20)
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 XLVI.237.18.
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b) w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2018 r. (druk nr 24)
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 XLVI.238.18.
c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego
na lata 2018 – 2027 (druk nr 26)
Przewodniczący Rady 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 XLVI.239.18.
d) upoważnienie Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia kontroli w szpitalu
międzyrzeckim
Przewodniczący Rady powiedział, że trudno tutaj mówić o projekcie uchwały, ponieważ nie
był taki przygotowany, natomiast będzie stosowny zapis w protokole. Trudno też określić
w jakim terminie miałaby się taka kontrola odbyć. Zdaniem Przewodniczącego powinna się
odbyć w możliwe najszybszym terminie. Prace komisji zorganizuje Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej. Trzeba też mieć świadomość, że szpital międzyrzecki jest spółką i pewne rzeczy,
to co komisja może skontrolować, reguluje kodeks spółek handlowych.
W przeprowadzonym głosowaniu jawnym za upoważnieniem Komisji Rewizyjnej do
przeprowadzenia w możliwie najszybszym terminie kontroli w Szpitalu Międzyrzeckim
Sp. z o.o. głosowało 15 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. Obecnych w głosowaniu było 16
radnych.
Ad 11.
Starosta powiedział, że na interpelację radnej Beaty Kwiatkowskiej udzieli odpowiedzi
pisemnej. Jeżeli chodzi o pytanie odnośnie inwestycji w Lubikowie Starosta powiedział, że
przebiega ona prawidłowo. O przekazanie szczegółów poprosił Szymona Procherę Dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu.
O godz.1535 obrady opuścił radny Robert Krzych. Obecnych było 15 radnych.
Dyrektor ZDP powiedział, że 25 maja była rada budowy, 1 czerwca odbyła się narada
koordynacyjna i na ten czas nie ma żadnych opóźnień w realizacji prac zgodnie
z harmonogramem. Rzeczywiste roboty na placu budowy wyprzedzają ten założony
harmonogram zaakceptowany przez inspektora nadzoru w przedmiocie wykonania kanalizacji
deszczowej. Kolektory i studnie zostały już wszystkie wybudowane. Obecnie w 30%
wykonana jest stabilizacja i wykonana część podbudowy nawierzchni fragmentu gruntowego
drogi. Związane są z tym niestety problemy społeczne. Poskarżono się służbom wojewody
dlaczego droga jest zamknięta, na placu budowy jest jedna osoba i nic się nie dzieje,
a postawione zostały bariery. Dyrektor wyjaśnił, że ma nic się nie dziać, ponieważ jeżeli jest
wykonana stabilizacja gruntocementem to przez minimum 17 dni nie można po tym jeździć i
trzeba polewać wodą, żeby utrzymywać to w odpowiedniej wilgotności. Pracownik siedzi w
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tym miejscu i pilnuje ponieważ ludzie odstawiają bariery i chcą tamtędy jeździć co grozi
trwałym uszkodzeniem tego odcinka. Dyrektor podkreślił bardzo dużą współpracę z gminą,
która udrożniła swoją drogę do wieży widokowej w Zielomyślu, gdzie można dotrzeć
z osiedla domków ośrodka do centrum miejscowości, chociaż trzeba nadrobić około 3 km.
Drugą niebezpieczną sytuacją było wrzucanie barier do wykopów, kiedy pracownicy opuścili
już plac budowy i nikt tego nie pilnował. Groziło to tym, że ktoś jadąc mógł wpaść do
wykopu o głębokości dwóch metrów. Dyrektor stwierdził, że zanim budowa zostanie
zakończona jeszcze niejeden telefon będzie wykonany. Niestety, dróg nie można budować
zimą. Termin realizacji tej inwestycji wyznaczono na 30 października ale zdaniem Dyrektora
uda się to skończyć przed czasem.
Przewodniczący Rady podziękował dyrektorowi za przedstawienie informacji.
Ad 12.
Przewodniczący Rady przystąpił do kolejnego punktu obrad przekazując głos Staroście,
a następnie w sprawach finansowych Skarbnikowi.
Starosta poinformował, że w okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu odbył pięć
posiedzeń. Zajmowano się sprawami z zakresu ZDP. Odbyło się spotkanie z Radą Nadzorczą
szpitala w sprawie sytuacji w szpitalu. Zajmowano się sprawami z zakresu zagospodarowania
przestrzennego, gospodarowania majątkiem powiatu. Przygotowano również projekty uchwał,
które znalazły się w programie sesji.
Skarbnik przedstawił informację o uchwałach budżetowych podjętych przez Zarząd.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do przedstawionych sprawozdań? Pytań nie
było.
Ad 13.
Przewodniczący Rady powiedział, że nie zgłoszono uwag, ani wniosków do protokołu.
Protokół z XLVI sesji został przyjęty.
Ad 14.
W sprawach organizacyjnych Przewodniczący Rady powiedział, że wszyscy radni otrzymali
pismo doktora nauk medycznych w sprawie szpitala międzyrzeckiego, które przyjęto do
wiadomości. Wpłynęła również skarga na SOR oraz jego ordynatora. Właściwa do
rozpatrzenia tej skargi jest natomiast Rada Nadzorcza Szpitala Międzyrzeckiego.
Starosta powiedział, że skarga została przesłana do wielu instytucji. Zarząd Powiatu
skierował już tą skargę zgodnie z właściwością do Rady Nadzorczej. W ciągu ostatnich dni
wpłynęło również pismo z ministerstwa zdrowia, do którego również trafiła skarga, że
minister też kieruje tą skargę według właściwości do Rady Nadzorczej Szpitala. Starosta
poinformował, że Rada Nadzorcza zajmowała się już tą sprawą 30 maja i powiadomi o
wynikach wszystkich, którzy tą skargę otrzymali. Starosta powiedział, że nie ma kompetencji
do tego, żeby opiniować działania lekarza i stąd wypowiedzą się osoby, które takie
kompetencje mają, czy nastąpił błąd w sztuce lekarskiej.
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Rada Powiatu uznała, że organem właściwym do rozpatrzenia jest Rada Nadzorcza Szpitala
Międzyrzeckiego Sp. z o.o. i tam też skarga zostanie skierowana. Poinformowano wcześniej
skarżącego, że skarga zostanie rozpatrzona na posiedzeniu sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady poinformował, że następna sesja odbędzie się 27 czerwca. Z planu
pracy wynika, że przedmiotem obrad będzie ocena stanu dróg i urządzeń drogowych powiatu
oraz informacja o przebiegu inwestycji i remontach na drogach powiatowych. Przedstawione
będzie również sprawozdanie z bieżącej działalności Wydziału Komunikacji i Dróg
Starostwa. Ponadto będzie również ocena stanu realizacji zadań inwestycyjnych i programów
wykorzystujących środki unijne. Przewodniczący powiedział, że w lipcu i częściowo
w sierpniu nie są planowane kolejne sesje, a najprawdopodobniej sesja odbędzie się
w ostatnią środę sierpnia. Skierował się do Starosty i Zarządu o jak najszybsze przygotowanie
materiałów na kolejną sesję, a do przewodniczących komisji, żeby zaplanowali swoje
posiedzenia. Zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze coś dodać lub o coś zapytać? Pytań nie było.
Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie sesji o godz.1550.
Protokołował

Przewodniczący Rady Powiatu
Jarosław Szałata
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