PROTOKÓŁ NR 5/07
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU
które odbyło się w dniu 11 stycznia 2007 r.

W posiedzeniu udział wzięli :
1. Grzegorz Gabryelski

- Starosta

2. Remigiusz Lorenz

- Wicestarosta

3. Grażyna Filipek

- Członek Zarządu

4. Wacława Kuczyńska

- Członek Zarządu

5. Waldemar Nowaczyk

- Członek Zarządu

oraz:
Remigiusz Biłous

- Skarbnik Powiatu

Andrzej Wański

- Sekretarz Powiatu

a także:
Czesław Toczyński

- Dyrektor Biura Starosty

Maciej Rębacz

- Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzeczu

Posiedzenie otworzył Starosta, Pan Grzegorz Gabryelski, po czym ustalono porządek obrad.
PORZĄDEK POSIEDZENIA :
1. Oprowadzenie członków Zarządu Powiatu przez Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego
w Międzyrzeczu po budynku szkoły.1
2. Omówienie działalności I Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzeczu przez Dyrektora.
3. Omówienie sprawy modernizacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzeczu.
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Rady Muzeum w Międzyrzeczu.
5. Sprawy budżetowe, w tym:
- omówienie zakresu zmian uchwały budżetowej na rok 2007.
6. Rozpatrzenie wniosków o rozłożenie na raty należności Zarządu Dróg Powiatowych
w Międzyrzeczu.
1

Ze względów organizacyjnych oprowadzenie Członków Zarządu nastąpiło po omówieniu działalności I LO
(punkt 2).
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7. Rozpatrzenie wniosku Pana Mirosława Heba o kupno nieruchomości rolnej.
8. Wystąpienie o nadanie numeru ulicy Kościuszki w Trzcielu.
9. Podjęcie decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu na ulice w Trzcielu oraz przyjęcie protokołu przekazania na ulice w Międzyrzeczu.
10. Podjęcie decyzji w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzcielu.
11. Analiza umowy użyczenia nieruchomości na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Trzcielu prowadzonego przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
12. Informacja o nabyciu jednej z nieruchomości niezbędnej dla realizacji inwestycji polegającej na przebudowie mostu w Policku.
13. Zapoznanie się z wnioskiem Wójta Gminy Bledzew w sprawie remontu dróg na terenie
Gminy Bledzew.
14. Omówienie i przyjęcie harmonogramu posiedzeń Zarządu Powiatu.
15. Przyjęcie aktualnego wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu.
16. Wolne wnioski.

Ad. 1.
Pan Maciej Rębacz oprowadził członków Zarządu Powiatu po budynku szkoły, prezentując m. in. niektóre pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia lekcyjne, a także salę
gimnastyczną.
Ad. 2.
Pan Maciej Rębacz omówił działalność I Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzeczu. Ofertę edukacyjną szkoły stanowią klasy o rozszerzonym programie nauczania z zakresu
matematyki, fizyki i informatyki; biologii, chemii i języka angielskiego; języka polskiego,
języka angielskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego, języka niemieckiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. Wprowadzony został fakultatywny system zajęć w klasach III (za zgodą Lubuskiego Kuratora Oświaty). Uczniowie tych klas sami wybierają przedmioty, na które uczęszczają, w związku z tym mają możliwość zmiany (lub dodania) przedmiotu objętego rozszerzonym programem nauczania. Nauka języków (obowiązkowo dwóch) nie jest przypisana do klas – realizowana jest w grupach językowych. W ubiegłym
roku matury wypadły dobrze, ale wyniki wciąż można poprawić. Obecnie głównym celem
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będzie promowanie szkoły, co ma zapobiec „ucieczce” zdolniejszej młodzieży do szkół zielonogórskich i gorzowskich, a także ma przyciągnąć młodzież z okolic Trzciela i Przytocznej.
Wybór tego celu jest również związany z istniejącą niezbyt przychylną opinią o szkole.
Osobne zagadnienie to przygotowywanie uczniów do olimpiad. Obecnie realizowany w gimnazjach program nauczania nie pozwala przystępować do przygotowywania uczniów odpowiednio szybko. Nauka w liceum trwa jedynie 3 lata i po koniecznym usystematyzowaniu
wiedzy, które odbywa się w 1 klasie, pozostaje niewiele czasu na zajęcie się uczniami chcącymi wziąć udział w olimpiadzie. Być może należałoby zwalniać uczniów z innych zajęć, aby
poświęcali maksymalną ilość czasu na przedmioty rozszerzone. Pani Kuczyńska powiedziała,
że szkoła w okresie 4-letniej nauki wyszła na przeciw oczekiwaniom młodzieży, która w II
semestrze IV klasy poświęciła czas przedmiotom wybranym na maturę i kontynuuję tę zasadę
w 3-letnim cyklu nauczania. Pojawia się jednak wątpliwość odnośnie nowej koncepcji Dyrektora - należy zachować ostrożność, ponieważ szkoła ma kształcić ogólnie, nie zaś jednokierunkowo Sekretarz wypowiedział uwagę, że odsetek osób, które zdały maturę w ubiegłym
roku był wysoki niemniej ogólne wyniki matur nie wyróżniły liceum na tle innych szkół.
Pan Maciej Rębacz powiedział, że wyposażenie szkoły w dalszym ciągu jest fatalne.
Sam wygląd szkoły pozostawia też wiele do życzenia, pomimo tego, że dokonano przebudowy sekretariatu, remontu toalet i korytarza.
Zarząd wysłuchał wypowiedzi o działalności I LO w Międzyrzeczu.
Ad. 3.
Sekretarz rozpoczął omawianie sprawy modernizacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzeczu. Całość planowanej inwestycji kosztować będzie 11,721 mln.
zł. Udział Powiatu wynosi 6,445 mln., z czego 967 tys. pochodzić będzie z własnego budżetu,
natomiast 85% z dofinansowania z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać przypuszczalnie we wrześniu
lub październiku, umowa byłaby podpisana pod koniec roku. Starosta zaproponował, aby
środki na realizację tego przedsięwzięcia zapisać w budżecie na ten rok, ponieważ nie wiemy,
czy to nie będzie brane pod uwagę. Nie rodzi to także skutków finansowych. Pan Waldemar
Nowaczyk zapytał, czy wówczas w budżecie zapisać należy całą kwotę. Pan Czesław Toczyński odpowiedział, że powinny być uwidocznione środki pochodzące z Powiatu i Gminy.
Pan Czesław Toczyński powiedział, że z wnioskiem o dofinansowanie wystąpi Powiat. Przedstawiono projekt umowy z Gminą dotyczący tej kwestii. Jest to uzasadnione tym,
że Gmina osobno występuje o środki na budowę basenu, co mogłoby spowodować – w przypadku wystąpienia Gminy o dofinansowanie 2 projektów – zmniejszenie szans na uzyskanie
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środków na modernizację szkoły. Powiat zatem zajmie się przygotowaniem wniosku, postępowaniem przetargowym, zawarciem umowy, pełnieniem roli inwestora. Wszystkie elementy
przedsięwzięcia są w fazie projektowej i będą poddawane modyfikacjom.
Wicestarosta przedstawił w zarysie zakres projektowanych rozwiązań, który obejmuje
m. in. wymianę dachu, przenoszenie lub wykonywanie niektórych ścianek działowych. Modernizacja szkoły przyczyni się do spełniania standardów w zakresie bezpieczeństwa. Zmianie
ulegnie także pozwolenie na budowę – w zakresie dokumentacji projektowej. Pan Waldemar
Nowaczyk zapytał, czy koszty zmiany tej dokumentacji poniesione będą po połowie przez
Gminę i Powiat, na co uzyskał twierdzącą odpowiedź Wicestarosty. Sekretarz powiedział, że
Dyrektor Liceum powinien zbadać projekt pod kątem wykorzystania do procesu dydaktycznego. Nadmienił także, że umowa z Gminą zabezpiecza interes Powiatu. Pani Grażyna Filipek
powiedziała, że pracownicy urzędu gminy mają doświadczenie w opracowywaniu wniosków
o dofinansowanie i najlepiej byłoby, aby zajęli się także tym. Pan Czesław Toczyński powiedział, że pracownicy starostwa będą ściśle współdziałać z pracownikami urzędu gminy. Istnieją obawy o to, czy wniosek zostanie uwzględniony, dlatego musi być przygotowany
w sposób rzetelny. Starosta zapewnił, że na każdym etapie będziemy w bieżącym kontakcie
z Gminą.
Sekretarz zaproponował zmianę nazwy projektu na „Przebudowa i rozbudowa I LO
i gimnazjum Nr 1, polegająca na modernizacji dostosowującej budynek do aktualnych wymogów pracy dydaktyczno – wychowawczej”.
Zarząd zaakceptował proponowany kierunek działań związanych z dokonaniem modernizacji budynku, w tym dokonanie zapisu środków na realizację przedsięwzięcia w budżecie
na ten rok, a także projekt umowy oraz zmianę nazwy przedsięwzięcia.
Ad. 4.
Pan Czesław Toczyński przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Rady Muzeum w Międzyrzeczu. Czteroletnia kadencja poprzedniej Rady Muzeum
upływa w dniu 22 stycznia 2007 r. W skład Rady proponuje się osoby wskazane przez:
1. Radę Powiatu

– Pani Maria Górna Bobrowska
– Pani Wacława Kuczyńska

2. Radę Gminy w Międzyrzeczu

– Pan Leszek Lisiecki

3. Stowarzyszenie Muzealników Polskich – Pan Andrzej Toczewski
4. Dyrektora Muzeum
– Pan Adam Koziński
– Pani Jolanta Pacholak-Stryczek
4

– Pan Kazimierz Puchan
– Pan Marceli Tureczek
Zarząd skierował projekt uchwały do dalszych prac Rady.
Ad. 5.
Skarbnik omówił zakres zmian uchwały budżetowej na rok 2007. Zmiany będą dotyczyły
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Starosta dodał, że przygotowana zostanie również zmiana w zakresie ujęcia inwestycji dotyczącej modernizacji budynku liceum,
ponieważ Zarząd wyraził na to zgodę na tym posiedzeniu. Skarbnik powiedział, że na kolejnym posiedzeniu przedstawiona zostanie również uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej,
w której pozytywnie opiniuje się projekt budżetu, aczkolwiek wnosi się pewne co do niego
uwagi. Pan Waldemar Nowaczyk zapytał, czy wobec złożenia tzw. autopoprawki do uchwały
budżetowej, konieczne będzie ponowne wystąpienie do RIO, która zaopiniuje projekt ze
zmianami. Skarbnik odpowiedział, że będzie to potrzebne. Uwagi RIO dotyczą przede
wszystkim tego, że prognoza kwoty długu powinna być informacją do budżetu, nie zaś załącznikiem do uchwały budżetowej.
Zarząd wysłuchał informacji o zakresie projektowanych zmian w uchwale budżetowej na
2007 rok.
Ad. 6.
Pan Czesław Toczyński przedstawił wnioski o rozłożenie na raty należności Zarządu
Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu, powstałych w wyniku decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, a także zaproponował wystąpienie do wnioskodawcy. Wnioski są dwa i obydwa pochodzą od zobowiązanej spółki, która wnosi o rozłożenie na
36 miesięcznych rat należności ZDP – w pierwszym przypadku wynoszących 6.300 zł.,
a w drugim 25.700 zł. Spółka wnioskując o rozłożenie należności na raty podlega pod działanie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, zatem powinna
oświadczyć, czy korzystała w ciągu ostatnich 3 lat z pomocy de minimis. W przypadku niedokonania tej czynności oraz zapłaty opłaty skarbowej, zwrócić się należy do LWITD o przeprowadzenie egzekucji należności wraz z odsetkami. Dla uzasadnienia wniosku spółka powinna przedstawić deklaracje podatkowe wykazujące sytuację finansową, a także powinna
zaproponować zasady waloryzacji należności z uwagi na długi okres spłaty. Wicestarosta
zapytał o częstotliwość występowania takich wniosków. Pan Czesław Toczyński odpowiedział, że co roku kierownicy jednostek organizacyjnych przedstawiają sprawozdania z udzielonych umorzeń, z których wynika znikoma ilość spraw z tego zakresu. Wicestarosta zapytał
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o czas, w którym zostały nałożone kary na spółkę; czy pomimo pierwszego ukarania nie nastąpiło ponowne złamanie obowiązującego prawa w dacie późniejszej, na co Pan Toczyński
odpowiedział, że obydwie decyzje nakładające kary odnoszą się do zdarzeń datowanych na
7 marca 2006 r.
Zarząd zapoznał się z wnioskami i zaakceptował przedstawioną treść wystąpienia.
Ad. 7.
Pan Czesław Toczyński ponownie przedstawił wniosek Pana Mirosława Heby o kupno
nieruchomości rolnej. Powiat ma działkę rolną, którą dzierżawi do 2013 r. Pan Heba, za co
ponosi opłatę w wysokości 224 zł. rocznie. Nie ma możliwości sprzedaży bez zorganizowania
przetargu (nieograniczonego). Jeśli Pan Heba przegrałby przetarg, przysługuje mu prawo
pierwokupu. Pan Waldemar Nowaczyk zapytał po jakiej cenie zostałaby sprzedana nieruchomość, gdyby skorzystano z prawa pierwokupu. Pan Toczyński wyjaśnił, że byłaby to cena
osiągnięta podczas przetargu, nie zaś równa wycenie nieruchomości.
Zarząd wyraził zgodę na uruchomienie procedury sprzedaży nieruchomości.
Ad. 8.
Pan Czesław Toczyński przedstawił wniosek o nadanie numeru ulicy Kościuszki
w Trzcielu. Jest to droga powiatowa, posiadamy decyzję potwierdzającą jej własność, natomiast ulica ta nie ma nadanego numeru – dlatego należy o to wystąpić.
Zarząd zaakceptował przedstawiony wniosek.
Ad. 9.
Pan Czesław Toczyński przedstawił projekt decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu
dla Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu na ulice w Trzcielu (Kościuszki i Sikorskiego) oraz protokół przekazania ZDP ulic w Międzyrzeczu (Staszica i Ks. Skargi).
Zarząd jednogłośnie podjął decyzję o ustanowieniu trwałego zarządu oraz przyjął protokół przekazania ulic.
Ad. 10.
Pan Czesław Toczyński przedstawił projekty pięciu decyzji w sprawie wygaśnięcia
trwałego zarządu dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzcielu. Decyzje są związane z
rozwiązaniem ZSP.
Zarząd jednogłośnie podjął decyzje w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu.
Ad. 11.
Pan Czesław Toczyński przedstawił projekt umowy użyczenia nieruchomości na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzcielu prowadzonego przez Wojewódzki Za-
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kład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. W jej treści należałoby dodać, że nieruchomość używana będzie na cele szkolne.
Zarząd zapoznał się z treścią umowy i zgodził się, że należy ją uzupełnić poprzez dodanie sformułowania, że nieruchomość używana będzie na cele szkolne.

Ad. 12.
Pan Czesław Toczyński przedstawił informację o nabyciu jednej z nieruchomości niezbędnej dla realizacji inwestycji polegającej na przebudowie mostu w Policku. Jutro podpisany zostanie akt notarialny o nieodpłatnym przeniesieniu własności nieruchomości Skarbu
Państwa przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Powiatu.
Zarząd zapoznał się z przedstawioną informacją.
Ad. 13.
Starosta przedstawił pismo Wójta Gminy Bledzew w sprawie remontu dróg na terenie
Gminy Bledzew. Zgodnie z odpowiedzią udzieloną przez ZDP, nastąpiło uporządkowanie
poboczy (droga F1343 Sokola Dąbrowa – Nowa Wieś – Templewo), udrożnienie studzienek
(skrzyżowanie drogi F1350 Stary Dworek – Skwierzyna z drogą F 1319 Ociosna – Zemsko),
usunięcie wyrwy w jezdni (za skrzyżowaniem drogi F1295 Bledzew – Skwierzyna z drogą
F1319 Zemsko – Popowo). Co do usunięcia zagrażających bezpieczeństwu rosnących w pasie
drogowym topól (droga F1343 Sokola Dąbrowa – Nowa Wieś), to zwrócić się należy do Wójta o sprecyzowanie, o które drzewa dokładnie chodzi.
Zarząd zapoznał się z przedstawionym pismem oraz udzieloną odpowiedzią.
Ad. 14.
Pan Czesław Toczyński omówił harmonogram posiedzeń Zarządu Powiatu na I półrocze 2007 r. Terminarz posiedzeń dostosowany jest do sprawozdawczości budżetowej, będzie
ulegał zmianom na bieżąco w zależności od potrzeb.
Zarząd przyjął harmonogram posiedzeń na I półrocze 2007 r.
Ad. 15.
Pan Czesław Toczyński przedstawił aktualny wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu. W stosunku do przyjętego ostatnio różni się on tym, że nie uwzględnia rozwiązanego
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzcielu.
Zarząd przyjął przedstawiony wykaz.
Ad. 16 [wolne wnioski].
Pan Waldemar Nowaczyk zapytał, czy budynek I LO i Gimnazjum nr 1 jest zabytkiem
lub czy jest wpisany do rejestru zabytków. Pan Czesław Toczyński wyjaśnił, że budynek ten
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wprawdzie jest zabytkiem, ale nie jest wpisany do rejestru. Sekretarz dodał, że projekt modernizacji był uzgadniany z konserwatorem zabytków.

PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU :

1. Grzegorz Gabryelski
2. Remigiusz Lorenz
3. Grażyna Filipek
4. Wacława Kuczyńska
5. Waldemar Nowaczyk

Protokołował : Łukasz Dobrochowski
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