PROTOKÓŁ Nr 169/2018
posiedzenia Zarządu Powiatu Międzychodzkiego
w dniu 23 sierpnia 2018r.
Obecni:
1. Julian Mazurek – Przewodniczący
2. Jędrzej Schubert - Wiceprzewodniczący
3. Henryk Piechowiak – Członek
4. Zbigniew Spychała – Członek
5. Ryszard Rogala – Członek
(Lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu)
Uczestniczyli:
1. Małgorzata Dorota Kiełbasa – Sekretarz
2. Ewa Liśkiewicz – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
3. Dariusz Nowak – Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
Tematy posiedzenia:
Przyjęcie protokołu.
Podjęcie uchwały.
Oświata.
Informacja Komisji Przetargowej z przetargu na roboty „Przebudowa drogi powiatowej
Lutomek – Lubosz”.
5. Gospodarka Nieruchomościami.
6. Pisma i wnioski.

1.
2.
3.
4.

Ad.1.
Zarząd przyjął jednogłośnie protokół nr 168/2018 z dnia 16 sierpnia 2018r.
Ad. 2
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 169/253/2018 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Domu Pomocy Społecznej Piłka – Zamyślin (załącznik nr 2 do protokołu).
Ad. 3
Z zakresu oświaty, Zarząd:
a) podpisał aneks nr 1 do porozumienia nr 03/2018 z dnia 5 kwietnia 2018r. z Gminą Sieraków
dotyczącą przekazania zadania z zakresu oświaty.
b) zapoznał się z przedstawioną przez Dyrektora PCUW propozycją zmian do arkuszy
organizacyjnych szkół na rok 2018/2019 (załącznik nr 3 do protokołu).
W konsekwencji rozpatrzył wnioski szkół bezpośrednio związane z organizacją roku szkolnego
2018/2019.
W odniesieniu do Zespołu Szkół Nr 2 w Międzychodzie:
- wyraził zgodę na zniżkę godzin dydaktycznych Pani Dyrektor Ewie Kulas-Dorobie do wymiaru 2
godz. tygodniowo (zniżka 16 godz.)
- negatywnie rozpatrzył wniosek w sprawie wyrażenia zgody na realizację zajęć z kształcenia
zawodowego w zawodzie kucharz dla klasy I w Branżowej Szkole I stopnia. Z przeprowadzonego
rozeznania wynika, iż przy tak małej liczebności grupy zawodowej koszty kształcenia teoretycznego
1

w formie stacjonarnej znacząco przekraczają wydatki na ten cel ponoszone na teoretyczną naukę
zawodu w formie kursów.
- pozytywnie zaopiniował kandydaturę Pani Agnieszki Pospiesznej na stanowisko Kierownika
Szkolenia Praktycznego na okres od 01.09.2018r. do 31.08.2019r.
- wyraził zgodę na pełnienie zastępstwa przez Panią Agnieszkę Pospieszną podczas nieobecności
Dyrektora ZS nr 2 p. Ewy Kulas – Doroby.
- negatywnie odniósł się do wniosków o możliwość uzupełnienia tygodniowego obowiązku wymiaru
zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych dla nauczycieli:
* p. Grzegorza Kłysza – niedobór wymiaru wynosi 6 godz.
* p. Danuty Nawrot – w wymiarze 8,9/22 godz.
- wyraził zgodę na uzupełnienie obowiązkowego wymiaru godzin przez nauczycieli:
* p. Mariolę Marchewkę w ZST w Międzychodzie w wymiarze 1,54 godz.
* p. Renatę Nowak w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kamionnie.
W miejscu tym Zarząd podpisał porozumienie z Gminą Międzychód wyrażające zgodę na uzupełnienie
obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych przez p. Renatę Nowak z Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Kamionnie i ustalające rozliczenie kosztów uzupełnienia.
Zespół Szkół Technicznych w Międzychodzie:
- pozytywnie zaopiniował kandydaturę Pani Marzeny Kozłowskiej na stanowisko Kierownika Szkolenia
Praktycznego na okres od 01.09.2018r. do 31.08.2019r.
Liceum Ogólnokształcące w Międzychodzie:
- wyraził zgodę na uzupełnienie obowiązkowego wymiaru godzin przez nauczycieli:
* p. Leszka Kowalewicza w Zespole Szkół Technicznych w Międzychodzie w wymiarze 2,47 godz.,
* p. Ewelinę Smoch w Zespole Szkół Nr 2 w Międzychodzie w wymiarze 6 godz.,
* p. Edwarda Skwiota w ZST w Międzychodzie w wymiarze 10,74 godz. oraz w ZS Nr 2
w Międzychodzie w wymiarze 2,26 godz.,
* p. Beaty Bernaś w ZST w Międzychodzie w wymiarze 5,84 godz.,
* p. Małgorzaty Fojeckiej w Szkole Podstawowej w Sierakowie w wymiarze 2,21 godz.
* p. Ryszarda Chułka w Szkole Podstawowej nr 1 w Międzychodzie w wymiarze 5,63 godz.,
W ślad ostatecznych wymiarów uzupełnień, Zarząd podpisał porozumienie z Gminą Międzychód oraz
Gminą Sieraków wyrażające zgodę na uzupełnienie obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych
przez p. Ryszarda Chułka w Szkole Podstawowej nr 1 w Międzychodzie oraz p. Małgorzatę Fojecką
w Szkole Podstawowej w Sierakowie i ustalające rozliczenie kosztów uzupełnienia.
c) podpisał umowę z Miastem Zielona Góra w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania
kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów
zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania
i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze.
Koszt jednostkowy kształcenia ucznia w okresie obowiązywania umowy, tj. od 01.09.2018r.
do 31.08.2019r. wynosi 400zł.
d) podpisał umowę z firmą Wolters Kluwers z Gdańska na dostawę usługi programu i-system.
Okres obowiązywania umowy od 01.09.2018r do 31.08.2019r.
Koszt dostawy usługi: 4.125,42 zł brutto.
e) rozpatrzył wnioski dyrektorów szkół o stypendia Starosty Międzychodzkiego na rok szkolny
2018/2019 i przyznał je następującym uczniom:
- ZST w Międzychodzie – Beata Biniaś (średnia 5,60),
- LO w Międzychodzie – Natalia Nehring (5,53),
- ZS Nr 2 w Międzychodzie – Angelika Czapiewska (5,00),
- ZS Sieraków – Anna Szwak (5,46).
Miesięczna wysokość stypendium dla ucznia wynosi 250 zł.
W przypadku uczennicy z Zespołu Szkół w Sierakowie zabezpieczone środki na wypłatę
stypendium należy przekazać Gminie Sieraków.
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Przy okazji stypendium został poruszony temat nagród dla nauczycieli z okazji „Dnia
Nauczyciela” i decyzją Zarządu w związku z przejęciem prowadzenia Zespołu Szkół
w Sierakowie od 01.09.2018r. postanowiono zabezpieczyć środki na wypłatę nagrody dla
Dyrektora ZS p. Jacka Zywerta.
f) podpisał porozumienie z Kuratorium Oświaty w sprawie uzgodnienia Regulaminu oceny pracy
dyrektora.
Ad. 4
Zarząd zapoznał się z informacją Komisji Przetargowej z przetargu na roboty budowlane – Przebudowa
drogi powiatowej nr 1739P na odc. Lutomek – Lubosz, (Etap IV – IX od km 3+000 do km 4+650). W
wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta od firmy INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. Sp.k. na kwotę
2.835.565,52 zł brutto.
Ze względu na znacznie przekraczającą cenę oferty od kwoty planowanej na realizację zamówienia
komisja przetargowa zawnioskowała o unieważnienie konkursu oraz o ponowne przeprowadzenie
procedury w terminie późniejszym z przedłużeniem terminu wykonania na rok 2019.
Zarząd postanowił unieważnić konkurs oraz ponownie przeprowadzić procedurę konkursową
z terminem wykonania do końca czerwca 2019 roku.
Ad. 5
Za zakresu gospodarki nieruchomościami:
a) W drodze decyzji nr Gn-gn.6844.3.2018 Zarząd orzekł o wygaśnięciu trwałego Zarządu z dniem
31 sierpnia 2018r. ustanowionego nieodpłatnie dotychczasowemu trwałemu zarządcy tj.
Zespołowi Szkół w Sierakowie w stosunku do nieruchomości zabudowanej stanowiącej
własność Powiatu Międzychodzkiego (działka nr 2020/10, nr 2020/11 oraz 2020/12 położonych
w obrębie Sieraków.
b) Zarząd zaakceptował projekt protokołu rokowań z Gminą Sieraków w sprawie zbycia
w formie darowizny nieruchomości położonej w Sierakowie (działka nr 2020/10 oraz 2020/11)
(załącznik nr 4 do protokołu).Wydanie nieruchomości nastąpi z dniem 1 września 2018r.
c) W związku z przejściem nieruchomości (budynek byłego internatu dz. nr 2020/12) do zasobu
Powiatu, Zarząd po przedstawieniu przez Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami
panią Ewę Liśkiewicz sprawy dotyczącej możliwości gospodarowania ww. nieruchomością
podjął decyzję o pozostawieniu Powiatu Międzychodzkiego jako podmiotu zarządzającego
(załącznik nr 5 do protokołu).
Ad. 6
Zarząd rozpatrzył wnioski:
1/ Cechu Rzemiosł Różnych Międzychodzko – Drezdeneckiego w Międzychodzie – o pomoc
w organizacji Święta Rzemiosła.
Zarząd przychylił się do wniosku Rzemiosła, przyznając na ten cel kwotę w wysokości 500 zł.
2/ OSP w Miłostowie – o dofinansowanie kwotą 1.000 zł wyjazdu drużyny pożarniczej na zawody
wojewódzkie.
W budżecie Powiatu na działalność OSP w 2018r. zabezpieczono 5.000 zł. Zarząd zapoznał się z
wnioskiem i postanowił przekazać go do Zarządu Powiatowego OSP, który podejmie ostateczną
decyzję.
3/ Fundacji Pro Bike&Dance z Lubonia k. Poznania – oferta wydania kalendarza z rowerami
zabytkowymi na rok 2019 – promocja Szlaku rowerowego „Stu jezior”.

3

Zarząd rozpatrzył ofertę negatywnie. Polecił przygotować na przyszłe posiedzenie Zarządu propozycję
wydania kalendarza naściennego na rok 2019 związanego z powiatem międzychodzkim.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała

Przewodniczący Zarządu

Dorota Wicenty

Julian Mazurek

Członkowie Zarządu:
1. Jędrzej Schubert

- …………………………

2. Henryk Piechowiak

-………………………….

3. Zbigniew Spychała

- …………………………

4. Ryszard Rogala

- ………………………..

4

