BR.0022.9.2019
PROTOKÓŁ Nr 14/2019
posiedzenia Zarządu Powiatu Międzychodzkiego
w dniu 21 marca 2019r.
Obecni:
1. Waldemar Górczyński – Wicestarosta
2. Klaudia Kolanowska-Sroka – Członek
3. Daniel Kozubowski - Członek
4. 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. Podpisanie umowy na równanie, profilowanie i wałowanie powiatowych dróg gruntowych w 2019r.
3. Wydanie opinii dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Gazociągu Goleniów-Lwówek DN1000”
realizowanego w ramach projektu BALTIC PIPE na wniosek GAZ-SYSTEM z Warszawy.
4. Rozpatrzenie pism i wniosków.
5. Wolne głosy i wnioski.
Ad.1.
Zarząd przyjął jednogłośnie protokół nr 13/2019 z dnia 13 marca 2019r.
Ad.2.
Zarząd podpisał umowę z Firmą Drogową Magdalena Górna-Racka z Międzychodu na profilowanie,
równanie i wałowanie dróg powiatowych gruntowych na szerokości 4,0-5,0m, za wynagrodzeniem
1.290,27zł/km brutto.
Termin realizacji umowy: 22.03.2019-30.06.2019.
Członek Zarządu Jarosław Łożyński odnosząc się do zapisów umowy, pod rozwagę skierował szerokość
profilowania poszczególnych dróg – jego zdaniem niektóre z nich wymaga interwencji na większej
szerokości.
Ad.3.
W drodze postanowienia nr 1/2019 na wniosek GAZ-SYSTEM z Warszawy, Zarząd wydał pozytywną
opinię dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Gazociągu Goleniów-Lwówek DN1000”
realizowanego w ramach projektu BALTIC PIPE.

Ad.4.
Zarząd rozpatrzył pisma i wnioski:
1/ Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie – wniosek o dofinansowanie
zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-terenowego w kwocie 40tys.zł.
2/ Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie – wniosek o dofinansowanie zakupu nowego środka
transportu – radiowozu nieoznakowanego typu SUV w kwocie 30tys.zł.
W sprawie powyższych wniosków ustalono, że ich rozpatrzenie nastąpi
po sprawdzeniu, czy możliwe jest pozyskanie przez Komendantów innych źródeł finansujących,
które pozwolą na zakup aut, przy wysokości środków zabezpieczonych w budżecie powiatu,
tj. dla Straży 20tys.zł, dla Policji 25tys.zł.

3/ Gminy Chrzypsko Wielkie – wniosek o wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością – dz. nr
104/10 o pow. 0,6269 na cele budowlane, w związku z projektowaną przebudową włączenia drogi
gminnej (ul. Kolejowa dz. nr 431) do drogi wojewódzkiej nr 186 (dz. nr 104/10), tj. przebudową
skrzyżowania drogi gminnej nr 241409P z drogą wojewódzką nr 186 w m. Chrzypsko Wielkie,
polegającej na budowie chodnika.
Rozpatrując powyższy wniosek, Zarząd przychylił się do wniosku, jednakże wskazał
na ustalenie podmiotu, który jest władny do wydania zgody na dysponowanie nieruchomością na
cele budowlane na czas realizacji wnioskowanej inwestycji.
4/ Stowarzyszenia „Puszcza Notecka” w Międzychodzie – wniosek o przedłużenie terminu płatności
faktur za najem lokal przy ul. Dworcowej w Międzychodzie za miesiąc marzec oraz kwiecień 2019r.
do 31 maja br.
Wniosek rozpatrzono pozytywnie.
5/ Zespołu Szkół Technicznych w Międzychodzie – informacja o otrzymaniu od ENEA Operator
Sp. z o.o. faktur korygujących za świadczone usługi dystrybucji energii elektrycznej za okres
od 29.11.2017r. do 30.01.2019r. na kwotę 2.556,21zł oraz za okres od 25.01.2013r. do 31.10.2017r.
na kwotę 32.406,85zł. Jednocześnie wniosek o zajęcie stanowiska w w/w sprawie – podjęcie decyzji
co do płatności w/w faktur.
Powyższą sprawę Zarząd skierował do opinii radcy prawnego ze wskazaniem zawiadomienia
o sprawie Urząd Antymonopolowy.
Decyzję o uregulowaniu należności, Zarząd podejmie po uzyskaniu opinii prawnej.
Ad.5.
W ramach wolnych głosów i wniosków poruszono temat regulacji wynagrodzeń w DPS (wzrost o
wskaźnik wynagrodzeń na rok 2019, a system premiowania), zorganizowania jednorazowej akcji
sprzątania rowów przydrożnych w ramach środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przejazdu
kolejowego w Kwilczu – poparcia działań w kierunku jego zaasfaltowania. Poruszono także sprawę
przejęcia gruntów od PKP pod budowę „małej obwodnicy” w Międzychodzie, funkcjonowania
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności w zakresie lekarza orzecznika dla dzieci oraz
rezultatów rozmów Starosty z władzami gminnymi w sprawie pomocy finansowej dla Szpitala.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała
Iwona Juszczyk

Wicestarosta
Waldemar Górczyński

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