BR.0022.23.2019
PROTOKÓŁ Nr 28/2019
posiedzenia Zarządu Powiatu Międzychodzkiego
w dniu 11 lipca 2019r.
Obecni:
1. Rafał Litke – Przewodniczący Zarządu
2. Waldemar Górczyński - Wicestarosta
3. Klaudia Kolanowska-Sroka - Członek
4. Daniel Kozubowski - Członek
5. Jarosław Łożyński - Członek
(Lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu)
Uczestniczyli:
1. Elżbieta Piechowiak – Skarbnik
2. Małgorzata Dorota Kiełbasa – Sekretarz
Tematy posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
2. Zaopiniowanie dodatkowych zmian do budżetu powiatu na rok 2019.
3. Podpisanie umowy na dostawę wraz z montażem klimatyzacji w budynku A, piętro I i II Starostwa
Powiatowego w Międzychodzie.
Ad.1.
Zarząd przyjął jednogłośnie protokół nr 27/2019 z dnia 03 lipca 2019r.
Ad.2.
Zarząd zaopiniował pozytywnie dodatkowe zmiany do budżetu powiatu na rok 2019 w stosunku do
zmian przedstawionych na ubiegłym posiedzeniu, tj.:
- zwiększenie planu dochodów oraz wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę
64.410,00zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń strażakom
pełniącym służbę w powiatowych komendach PSP z wyrównaniem od 01.01.2019r.,
- zwiększenie planu dochodów w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 Szpitale ogólne o kwotę
80.000,00zł w związku uzyskaniem pomocy finansowej z Gminy Sieraków, Gminy Kwilcz i Gminy
Międzychód na dofinansowanie rozbudowy i wyposażenia Szpitala w Międzychodzie
(dofinansowanie zakupu karetki dla Szpitala),
- zwiększenie planu dochodów oraz wydatków w dziale 855 Rodzina, rozdz.85504 – Wspieranie rodziny
o kwotę 22.320,00zł – dotacja celowa Wojewody na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry
start”,
- zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 Transport i łączność , rozdz. 60014 drogi publiczne
powiatowe z kwoty 109.927,00 zł do kwoty 136.927,00zł (zapożyczenie kwoty 27tys.zł
z przeznaczeniem na zakup karetki),
- zmniejszenie planu wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 4.307zł,
- zmniejszenie planu wydatków w dziale 758, rozdz. 75818 o kwotę 163.705,00zł (zmniejszenie
rezerwy na poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Szpital w związku ze spłatą kolejnej raty do
BGK),
- zwiększenie planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie z kwoty 98.228,00zł do kwoty
102.535,00zł (zwiększenie rozdz. 80120 – Licea Ogólnokształcące o kwotę 4.307zł z
przeznaczeniem na modernizację dachu na budynku LO….)
- zwiększenie planu wydatków w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 szpitale powiatowe o kwotę
270.705,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu karetki dla Szpitala,

-

dział 855 Rodzina, zwiększenie planu wydatków w rozdz. 85508 rodziny zastępcze o kwotę 30tys.zł,
a tym samym zmniejszenie rozdz. 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 – po zmianach stanowi załącznik nr 2
do protokołu.
Ad.3.
Zarząd podpisał umowę z firmą A.Z. Agora Kubisiak Grupa SBS Sp. Jawna w Międzychodzie na dostawę
wraz z montażem klimatyzacji w budynku A, piętro I i II Starostwa Powiatowego w Międzychodzie.
Wynagrodzenie dla wykonawcy - 79.900,00zł brutto.
Termin realizacji umowy – do 14.08.2019r.
Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała
Iwona Juszczyk

Członkowie Zarządu:
1. Waldemar Górczyński
2. Klaudia Kolanowska-Sroka
3. Daniel Kozubowski
4. Jarosław Łożyński

