PROTOKÓŁ NR 30/06
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU
które odbyło się w dniu 30 listopada 2006 r.

W posiedzeniu udział wzięli :
1. Grzegorz Gabryelski

- Starosta

2. Remigiusz Lorenz

- Wicestarosta

3. Halina Pilipczuk

- Członek Zarządu

4. Zbigniew Świątek

- Członek Zarządu

oraz:
Remigiusz Biłous

- Skarbnik Powiatu

Andrzej Wański

- Sekretarz Powiatu

a także:
Waldemar Lemańczyk

- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

Łukasz Dobrochowski

- Podinspektor w Biurze Starosty

Posiedzenie otworzył Starosta, Pan Grzegorz Gabryelski, po czym ustalono porządek obrad.
PORZĄDEK POSIEDZENIA :
1. Sprawy budżetowe.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 10 miesięcy 2006 r.
3. Zapoznanie się z informacją Wojewody Lubuskiego o podjęciu uchwały w sprawie
regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego z nieistotnym naruszeniem prawa.
4. Rozpatrzenie

wniosku

Wojewódzkiego

Zakładu

Doskonalenia

Zawodowego

w Gorzowie Wlkp. w sprawie porozumienia o utworzeniu zespołu szkół.
5. Informacja o przeprowadzonych negocjacjach z Gminą Międzyrzecz w sprawie
współpracy dotyczącej remontu budynku, w którym mieści się I Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Nr 1.

Ad. 1.
Starosta poprosił Pana Waldemara Lemańczyka o ustosunkowanie się do dyskusji,
jaka odbyła się na ostatnim posiedzeniu Zarządu (w trakcie omawiania projektu uchwały Za-

rządu Powiatu w sprawie układu wykonawczego na 2006 r.), w wyniku której uznano, że należy sprecyzować, dlaczego zmniejsza się wydatki w Zarządzie Dróg Powiatowych o 20 tys.
500 zł. w § 4430 Różne opłaty i składki, a zwiększa się § 4300 Zakup usług pozostałych o 22
tys. 373 zł. Pan Waldemar Lemańczyk powiedział, że gdyby zwrócić zaoszczędzoną kwotę
(w tym 20 tys. 500 zł. z tytułu opłat i składek) do budżetu, to wówczas na wydatki z § 4300
należałoby poszukiwać środków z innych paragrafów. Starosta powiedział, że skoro odbył się
w tym roku przetarg, w związku z zimowym utrzymaniem dróg, na zakup materiałów, to dlaczego ponownie przeznacza się środki na § 4300 Zakup usług pozostałych. Pan Waldemar
Lemańczyk wyjaśnił, że przetarg, jaki odbył się w tym roku, dotyczył usług, nie zaś materiałów. Starosta zapytał, z czego wynikają oszczędności na § 4430. Dyrektor ZDP odpowiedział,
że jak chodzi o bazę w Trzcielu, nie było konieczności ponoszenia wydatków z tytułu opłat
podatkowych. Na zakończenie Pan Waldemar Lemańczyk przedstawił zebranym przebieg
akcji zimowego utrzymania dróg, ze szczególnym zwróceniem uwagi na fakt, że ZDP prowadzi dokładną ewidencję czasu, miejsca i sposobu wykonywania zadań w ramach akcji (np.
odśnieżania).
Zarząd przyjął do wiadomości przedstawione wyjaśnienia.
Skarbnik przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr
129 Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 24 listopada 2006 r. W treści zmienianej uchwały dopisuje się w dziale 750 przy § 4110 (730 zł.) rozdział 75020; czego zabrakło na skutek
przeoczenia.
Zarząd podjął uchwałę Nr 133 jednogłośnie.
Skarbnik przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie
na 2006 r. Projektowane zmiany dotyczą:
• zmniejszenia planu dochodów budżetowych w kwocie 35.752,00;
• zwiększenia planu wydatków budżetowych w kwocie 2.061,00;
• zmniejszenia planu wydatków budżetowych w kwocie 37.813,00.
Starosta wyjaśnił, że projektowane zmniejszenie dochodów w dziale 852 rozdziale
85202 Domy pomocy społecznej wiąże się ze zmniejszeniem dotacji celowych otrzymanych
z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (zmniejszenie dotacji
przez Lubuski Urząd Wojewódzki). Sekretarz wyraził zdziwienie, że w DPS Jasieniec oraz
DPS Rokitno 38 znacznemu zmniejszeniu ulegają wydatki odpowiednio z § 4270 Zakup
usług remontowych oraz § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Racjonalne wydaje się
zmniejszanie wydatków w paragrafach płacowych (jak np. w DPS Rokitno 58), natomiast
zaskoczeniem jest tak duże zmniejszanie wydatków w paragrafach, na które z dużym praw-

dopodobieństwem można założyć, że będzie potrzeba środków w przyszłym roku. Starosta
powiedział, że dyrektorzy domów sami wnioskują na koniec roku, jakich przesunięć dokonać,
niemniej, wobec wątpliwości co do zasadności zmniejszeń wydatków (zwłaszcza w DPS Rokitno 38), spotka się z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w celu uzyskania dalszych wyjaśnień.
Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 134.
Skarbnik przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie układu wykonawczego na 2006 r.
Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 135.
Starosta wspomniał, że funkcjonuje już filia Powiatowego Urzędu Pracy, która mieści
się w Skwierzynie.
Skarbnik przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dochodów własnych
i wydatków nimi sfinansowanych jednostek budżetowych na 2006 r.
Zarząd skierował projekt uchwały do dalszych prac Rady.
Skarbnik przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu na
2006 r. Projektowane zmiany dotyczą:
• zwiększenia planu dochodów budżetowych w kwocie 231.578,00;
• zmniejszenia planu dochodów budżetowych w kwocie 24.000,00;
• zwiększenia planu wydatków budżetowych w kwocie 271.832,00;
• zmniejszenia planu wydatków budżetowych w kwocie 64.254,00.
Zarząd skierował projekt uchwały do dalszych prac Rady.
Ad. 2.
Skarbnik przedstawił sprawozdanie z wykonania wydatków oraz dochodów budżetowych za 10 miesięcy 2006 r.
Zarząd zapoznał się z przedstawionymi sprawozdaniami.
Ad. 3.
Pan Łukasz Dobrochowski przedstawił wskazanie Wojewody Lubuskiego o podjęciu
uchwały w sprawie regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego z naruszeniem prawa. Wskazanie (uregulowane w ustawie o samorządzie powiatowym) nie jest środkiem nadzorczym, instrument ten jest stosowany w przypadku stwierdzenia nieistotnego naruszenia
i służy zapobieżeniu takich naruszeń w przyszłości. W tym przypadku naruszenie prawa polega na tym, że w uchwale Rady Powiatu o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu w § 1 pkt 2 lit. d wprowadza się zmiany

w pkt 5 Regulaminu, poprzez dodanie ppkt 8 i 9, natomiast w treści zapisano jedynie ppkt 8,
bez 9 (ppkt 9 nie miał być dodawany). Uchybienie te będzie naprawione podczas prac nad
kształtem nowego regulaminu organizacyjnego.
Zarząd zapoznał się z przedstawioną informacją.
Ad. 4.
Starosta przedstawił wniosek Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego
w Gorzowie Wlkp. w sprawie zmiany porozumienia o utworzeniu zespołu szkół oraz aneks,
który będzie wynikiem jego akceptacji. Sekretarz wyjaśnił, że aneks ten jest jedynie uporządkowaniem stanu faktycznego, gdyż poza szkołami wymienionymi w porozumieniu, istnieją
także 2 szkoły dla dorosłych – wejdą one w skład Zespołu Szkół Zawodowych
w Trzcielu, celem zachowania wyodrębnienia szkół dla młodzieży oraz dorosłych.
Zarząd wyraził zgodę na podpisanie aneksu.
Ad. 5.
Sekretarz przedstawił informację o przeprowadzonych negocjacjach z Gminą Międzyrzecz w sprawie współpracy dotyczącej remontu budynku, w którym mieści się
I Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Nr 1. Burmistrz Międzyrzecza uzasadnił podczas
spotkania swoją propozycję, aby Powiat zajął się wnioskowaniem o dofinansowanie
z ZPORR, przeprowadził postępowanie na wyłonienie wykonawcy, prowadził nadzór i dokonał rozliczenia inwestycji. Wniosek o dofinansowanie złożony zostałby najpóźniej do marca
przyszłego roku. Starosta dopowiedział, że uzasadnienie przerzucenia na Powiat wymienionych ciężarów wiąże się z tym, że Gmina wystąpi o dofinansowanie na inne dwie duże inwestycje (basen, kanalizacja), zatem wystąpienie z kolejnym wnioskiem zapewne zmniejszyłoby
szansę otrzymania dofinansowania. Sekretarz powiedział, że planowana inwestycja z pewnością przyczyniłaby się do poprawy bezpieczeństwa szkół. Pan Zbigniew Świątek zapytał, jaki
będzie udział własny Powiatu. Sekretarz rozpoczął odpowiedź od wyjaśnienia, że przedstawione działania będą możliwe jedynie w przypadku uzyskania dofinansowania. Starosta powiedział, że nasz udział to 1 mln. zł., na co zaciągnięty zostałby kredyt. Skarbnik (po pytaniu
Pana Zbigniewa Świątka) powiedział, że złożona w związku z tym byłaby autopoprawka do
budżetu na 2007 r.
Zarząd zaakceptował przedstawiony kierunek działania.
Starosta oznajmił, że w dniu wczorajszym wpłynęły 4 mln. zł. z rozliczenia inwestycji
dotyczącej drogi Bobowicko-Pszczew-Nowe Gorzycko.
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Protokołował : Łukasz Dobrochowski

