BR.0022.28.2019
PROTOKÓŁ Nr 33/2019
posiedzenia Zarządu Powiatu Międzychodzkiego
w dniu 29 sierpnia 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. Małgorzata Dorota Kiełbasa – Sekretarz
2. Tomasz Borowiak- Zastępca Głównego Księgowego
3. Dariusz Nowak – Dyrektor PCUW w Międzychodzie
Tematy posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
2. Podpisanie umowy.
3. Podjęcie uchwał.
4. Oświata.
5. Gospodarka nieruchomościami.
6. Publiczny transport zbiorowy.
7. Wolne głosy i wnioski.
Ad.1.
Zarząd przyjął jednogłośnie protokół nr 32/2019 z dnia 22 sierpnia 2019r.
Ad.2.
Zarząd podpisał umowę z firmą Magdalena Górna – Racka z Bielska na realizację remontów cząstkowych
nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1736P Sieraków – Grobia – droga nr 186 na pow. około 200m2,
za wynagrodzeniem 27.060zł.
Termin realizacji umowy: 02.09.-27.09.2019r.
Ad.3.
Zarząd podjął jednogłośnie uchwały nr :
a/ 33/48/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 - załącznik nr 2 do protokołu,
b/ 33/49/2019 w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych do Liceum Ogólnokształcącego
w Międzychodzie - załącznik nr 3 do protokołu,
c/ 33/50/2019 w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych do Zespołu Szkół Technicznych
w Międzychodzie - załącznik nr 4 do protokołu,
d/ 33/51/2019 w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych do Zespołu Szkół Nr 2
w Międzychodzie - załącznik nr 5 do protokołu,
e/ 33/52/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ustalenia przebiegu istniejących dróg
wojewódzkich na terenie powiatu międzychodzkiego – załącznik nr 6 do protokołu.
Ad.4.
Z zakresu oświaty, Zarząd zatwierdził aneksy nr 1 do arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny
2019/2020, tj. Liceum Ogólnokształcącego w Międzychodzie, Zespołu Szkół Technicznych
w Międzychodzie, Zespołu Szkół Nr 2 w Międzychodzie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Międzychodzie, zaopiniowane pozytywnie przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
Zatwierdził również aneks nr 1 do arkusza Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Międzychodzie, zaopiniowany przez organ nadzoru z uwagami, które zostaną uwzględnione
w arkuszu w zakresie możliwym do ich dostosowania.

W przypadku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zmiana pomiędzy arkuszem, a aneksem dotyczy
wykreślenia planowanego w arkuszu etatu psychologa. W odniesieniu do pozostałych placówek zmiany
pomiędzy arkuszami, a aneksami do arkuszy przedstawia załącznik nr 7 do protokołu.
Ponadto Zarząd rozpatrzył pozytywnie wnioski szkół bezpośrednio związane z organizacją roku
szkolnego:
1/ zaopiniował pozytywnie kandydaturę:
- Elżbiety Szuflak na stanowisko Wicedyrektora ZST w Międzychodzie,
- Mirosławy Matusiak na stanowisko Wicedyrektora SOSzW w Międzychodzie,
- Agnieszki Pospiesznej na stanowisko Kierownika szkolenia praktycznego w ZS Nr 2 w Międzychodzie,
- Marzeny Kozłowskiej na stanowisko Kierownika szkolenia praktycznego ZST w Międzychodzie.
2/ na wnioski niżej wymienionych szkół, wyraził zgodę na przydział godzin ponadwymiarowych.
W przypadku:
- ZST w Międzychodzie - Elżbiecie Szuflak (2,84godz.) i Małgorzacie Skakun (2godz.),
- SOSzW w Międzychodzie - Krzysztofowi Krzyżaniakowi (3godz.),
- ZS Nr 2 w Międzychodzie - Ewie Kulas-Doroba (6godz.) i Agnieszce Pospiesznej (5g godz.),
- LO w Międzychodzie - Arkadiuszowi Karwatka (2godz.).
Dalej członek Zarządu Klaudia Kolanowska – Sroka odnosząc się do naboru uczniów do klas
pierwszych, poprosiła o rozpoznanie jakie zawody wybrali uczniowie ZS Nr 2 oraz o rozważenie
możliwości reaktywowania działalności Powiatowej Rady Młodzieży.
Natomiast członek Zarządu Daniel Kozubowski nawiązując do pracy Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej, zwrócił uwagę na długi okres oczekiwania na orzeczenia Poradni. Poprosił
o sprawdzenie z czego wynikają opóźnienia.
Odwrotnie ustalono, iż wyjaśnienia w sprawie poruszonych wątków zostaną przedstawione
na kolejnym posiedzeniu Zarządu.
Ad.5.
Z zakresu gospodarki nieruchomościami, Zarząd:
a/ zapoznał się z zestawieniami dotyczącymi regulowania należności czynszowych z tytułu wynajmu
lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie powiatowym oraz oddanych w trwały zarząd
jednostkom organizacyjnym powiatu – załącznik nr 8 do protokołu.
W ślad przedstawionego zasobu lokali mieszkalnych, Zarząd podtrzymał swoje stanowisko
w sprawie zaniechania dalszej sprzedaży lokali mieszkalnych, a w odniesieniu do lokali mieszkalnych
położonych w Łężeczkach będących w zasobie powiatowym, postanowił o przekazaniu ich w trwały
zarząd DPS w Łężeczkach.
Ponadto wskazał na uszczegółowienie informacji w zakresie warunków zewnętrznych
(wielkość działki, zabudowa itp.) w odniesieniu do lokalu mieszkalnego położonego w Sierakowie,
ul. Okręg Międzychodzki 3.

b/ w ślad informacji p. Sławomira Kąkolewskiego o zakończeniu budowy zasilania obiektu stawowego
Borowy Młyn w energię elektryczną, jednocześnie wniosku o sporządzenie aneksu do umowy
poddzierżawy z dnia 08.11.2018r. z uwagi na zmniejszenie długości ułożonego kabla energetycznego
z 498 na 303,65mb, postanowił wystąpić z wnioskiem do Nadleśnictwa Sieraków o zawarcie stosownego
aneksu do umowy dzierżawy gruntu leśnego nr 2217.152.G.2018 z dnia 08 listopada 2018r.
Natomiast odnosząc się do kwestii praw do terenu - dz. nr 594/2 obręb Sieraków Nadleśnictwo,
w części zajętej pod rurociąg zasilający obiekt stawowy, Zarząd negatywnie ustosunkował się do
propozycji Referatu Gospodarki Nieruchomościami wskazującej na zawarcie umowy dzierżawy na część
zajętą wyłącznie pod rurociąg, względnie na część (około 260m2) powierzchni użytkowaną przez
p. Kąkolewskiego jako dzierżawcę obiektu stawowego, skłaniając się w kierunku zamiany gruntów.
W chwili obecnej Starostwo oczekuje na notatkę służbową, sporządzaną przez Nadleśnictwo Sieraków,
z ustaleniami ze spotkania Starostów z Regionalnym Dyrektorem Lasów Państwowych w Poznaniu
i Nadleśniczym Nadleśnictwa Sieraków.
Opis sprawy sporządzony przez Referat Gospodarki Nieruchomościami stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad.6.
Zarząd zapoznał się z uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi
Międzychodzkiemu na organizowanie przez Powiat Międzychodzki przewozów pasażerskich, projektem
uchwały Rady Powiatu w sprawie zawarcia przez Powiat Międzychodzki porozumienia z Powiatem
Poznańskim dotyczącego powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów
o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych
przewozach pasażerskich oraz projektem umowy z Gminą Międzychód w sprawie udzielenia Powiatowi
Międzychodzkiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej i skierował pod obrady Rady Powiatu
przedstawiony projekt uchwały, oczekując jednocześnie na opinię radcy prawnego do projektu umowy
z Gminą Międzychód.
Ad.7.
W ramach wolnych głosów i wniosków pani Sekretarz poinformowała Zarząd o podjętych działaniach
zmierzających do usprawnienia obsługi osób rejestrujących pojazdy w Referacie Komunikacji z dniem
02 września 2019r.
Powyższą informację Zarząd przyjął do wiadomości wskazując na nagłośnienie idei
funkcjonowania systemu kolejkowego w prasie lokalnej, jak również przedstawienie danych
dotyczących ilości załatwianych spraw przez Referat Komunikacji.
Następnie Członek Zarządu Daniel Kozubowski poruszył temat poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla
pieszych na ul. Wyszyńskiego w Kwilczu na wysokości Szkoły Podstawowej na co zostały zabezpieczone
środki z nadwyżki budżetowej.
W powyższej sprawie Zarząd wskazał na podjęcie działań zmierzających do poprawy
bezpieczeństwa w tym miejscu poprzez zastosowanie oznakowania pionowego, bądź alternatywnie w relacji
z władzami gminy i dyrekcją szkoły, zasugerowanie Gminie wyznaczenie miejsca do zatrzymywania się
pojazdów indywidulanych od strony ul. Polnej.
Członek Zarządu Klaudia Kolanowska-Sroka podjęła temat ogłoszenia PCPR w Międzychodzie jakie
ukazało się na profilu fb Centrum, informującego o wolnych miejscach w domach pomocy społecznej
na terenie naszego powiatu.
Starosta odpowiedział, że nie docierały do niego sygnały ze strony dyrekcji, aby Domy miały
problem z obsadą miejsc.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała
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