BR.0022.11.2019
PROTOKÓŁ Nr 16/2019
posiedzenia Zarządu Powiatu Międzychodzkiego
w dniu 04 kwietnia 2019r.
Obecni:
1. Waldemar Górczyński – Wicestarosta
2. Daniel Kozubowski - Członek
3. Jarosław Łożyński - Członek
(Lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu)
Uczestniczyli:
1. Elżbieta Piechowiak – Skarbnik
2. Małgorzata Dorota Kiełbasa – Sekretarz
Tematy posiedzenia:
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
Podpisanie umowy, aneksu do porozumienia.
Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Starostwa – podjęcie uchwały.
Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Powiatu Międzychodzkiego w dniu 11.04.2019r.
Informacja z otwarcia ofert na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P na odcinku LutomekLubosz (etap V-IX od km 4+650 do 9+145) wraz z budową kanalizacji deszczowej
w m. Lubosz.
6. Informacja PCPR z realizacji zadania „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej” za rok
2018 przez Stowarzyszenie „Przyszłość” w Chrzypsku Wielkim.
7. Wolne głosy i wnioski.

1.
2.
3.
4.
5.

Ad.1.
Zarząd przyjął jednogłośnie protokół nr 15/2019 z dnia 27 marca 2019r.
Ad.2.
Zarząd podpisał:
a/ umowę z Firmą GREEN WASTE Spółka z o. o. z Gryfina na sprzątanie pasów dróg powiatowych na
długości 140km,wg wykazu dróg podlegających oczyszczeniu.
Wynagrodzenie dla wykonawcy: 106,92 zł/km brutto.
Termin realizacji umowy: od dnia podpisania do dnia 30.11.2019r.
b/ aneks nr 2 do porozumienia z Powiatem Wągrowieckim w sprawie ustalenia warunków pobytu
nieletniej Oliwii Kociemby w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu wągrowickiego oraz
wysokości wydatków na jej opiekę – zmiana wysokości wynagrodzenia dla zawodowej rodziny
zastępczej od lutego 2019r. z kwoty 1.498,88zł do kwoty 1.618,78zł.
Ad.3.
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 16/31/2019 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Międzychodzie – załącznik nr 2 do protokołu.
Ad.4.
Pani Sekretarz przedstawiła proponowany porządek obrad sesji Rady Powiatu zaplanowanej na dzień
11 kwietnia 2019r., w ramach którego Zarząd zaopiniował pozytywnie projekty uchwał Rady Powiatu
w sprawie:
a) zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
Członek Zarządu odnosząc się do jednej ze zmian – przeznaczenia kwoty 95.157,20zł na zakup
sprzętu i wyposażenia dla szkół zawnioskował, aby zakupy te rozłożyć proporcjonalnie po szkołach.
b) powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie,

c) najmu części powierzchni dachu budynku przy ul. Sikorskiego 22a stanowiącego współwłasność
Powiatu Międzychodzkiego.
Ponadto Zarząd przyjął do wiadomości wyjaśnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Międzychodzie w sprawie braku możliwości przedłożenia opracowania „Ocena zasobów pomocy
społecznej” ze względu na awarię centralnej aplikacji statystycznej.
Projekty uchwał Rady Powiatu stanowią załącznik od nr 3 do nr 5.
Ad.5.
Zarząd przyjął informację z otwarcia ofert na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P
na odcinku Lutomek-Lubosz (etap V-IX od km 4+650 do 9+145) wraz z budową kanalizacji deszczowej
w m. Lubosz – załącznik nr 6 do protokołu.
Cena najniższej oferty, tj. Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych S.A. z Szamotuł na kwotę
6.011.691,81zł brutto, mieści się w kwocie jaką Powiat zabezpieczył na zadanie, tj. 6.511.649,00zł brutto.
Ad.6.
Zarząd zapoznał się z pozytywną opinią PCPR w Międzychodzie do sprawozdania z realizacji zadania
publicznego pn. „Prowadzenie na terenie powiatu międzychodzkiego 14 osobowej placówki opiekuńczowychowawczej typu socjalizacyjnego” za rok 2018, złożonego przez Stowarzyszenie „PRZYSZŁOŚĆ”
w Chrzypsku Wielkim z działalności POW „Nasz Dom” w Chrzypsku Wielkim – załącznik nr 7
do protokołu.
Ad.7.
W ramach wolnych głosów i wniosków, Zarząd:
- przyjął informację Wicestarosty nt. działań związanych z transportem publicznym na terenie powiatu
w zakresie połączeń autobusowych,
- zapoznał się z ofertą firmy z Lublina na sprzątanie dróg powiatowych w miejscach po zdarzeniach,
kolizjach i wypadkach drogowych, za odpłatnością od ubezpieczyciela pojazdu. Powiat miałby być
jedynie stroną umowy z firmą lubelską.
Zdaniem Zarządu, skorzystanie z oferty byłoby zasadne gdyby było to rozwiązanie systemowe
i dotyczyło wszystkich kategorii dróg na terenie powiatu.
- poparł działania związane z przywróceniem połączeń kolejowych na linii nr 363 i 368, zwiększające
szanse na wpisanie tych linii do wojewódzkiego planu transportowego – wystąpienie do samorządów
lokalnych i sąsiednich o podjęcie uchwał intencyjnych popierających starania w sprawie rewitalizacji
w/w linii oraz nawiązanie współpracy z województwem lubuskim w celu rewitalizacji linii nr 368 na
odcinku Międzychód – Skwierzyna i linii nr 364 Wierzbno - Międzyrzecz,
- wyraził zgodę na aplikowanie o środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla zadań:
- przebudowa drogi powiatowej nr 1722P na odcinku Lewice – Krzyżkówko oraz drogi powiatowej
nr 1735P w m. Krzyżkówko,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1745P Łężeczki - granica powiatu szamotulskiego.
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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