BR.0022.37.2019
PROTOKÓŁ Nr 42/2019
posiedzenia Zarządu Powiatu Międzychodzkiego
w dniu 31 października 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 Powiatu
Tematy posiedzenia:
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
Podpisanie umów, aneksu do umowy.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
Zagadnienia z zakresu działalności PCPR:
a) podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
pn. Prowadzenie na terenie powiatu międzychodzkiego 14 osobowej placówki opiekuńczo –
wychowawczej
typu
socjalizacyjnego
w
okresie
od
01
stycznia
2020r.
do 31 grudnia 2020r”.
b) skierowanie zaproszenia dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących
działalność pożytku publicznego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji
konkursowej.
c) rozpatrzenie wniosku PCPR Trzcianka o zwrot wydatków poniesionych na jednorazową pomoc dla
niezawodowej rodziny zastępczej,
d) wystąpienie pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego dotyczące kontroli POW „Nasz Dom”
w Chrzypsku Wielkim.
5. Gospodarka nieruchomościami – oddanie w trwały zarząd dz. nr 430/1 i 465/12 na rzecz DPS PiłkaZamyślin.
6. Rozpatrzenie pism i wniosków.
1.
2.
3.
4.

Ad.1.
Zarząd przyjął jednogłośnie protokół nr 41/2019 z dnia 24 października 2019r.
Ad.2.
Zarząd podpisał:
1/ umowy z:
a/ Wojewodą Wielkopolskim na udzielnie Powiatowi dotacji celowej w kwocie 360tys.zł
na dofinasowanie zadań inwestycyjnych w Domach Pomocy Społecznej (Łężeczki – 280tys.zł, PiłkaZamyślin – 80tys.zł), z terminem rozliczenia dotacji do 31.12.2019r.
b/ SP ZOZ w Międzychodzie na przekazanie Szpitalowi dotacji celowej w kwocie:
- 450tys.zł na dofinansowanie zakupu wieży endoskopowej z wyposażeniem na potrzeby pracowni
endoskopowej,
- 50tys.zł na dofinansowanie zakupu ambulansu typu „S” na potrzeby Zespołów Ratownictwa
Medycznego SP ZOZ Międzychód.
Termin rozliczenia dotacji – do 31.12.2019r.
2/ aneks nr 1 do umowy nr 75/IV/2019 z dnia 18.04.2019r. ze SP ZOZ w Międzychodzie przyznającej
Szpitalowi dotację w kwocie 163.705zł na wydatki inwestycyjne – zmiana zapisu §1 umowy poprzez

dodanie do listy zakupów środków trwałych następujących urządzeń: holter ciśnieniowy – 1szt., czujnik
optyczny do wykonywania testów diagnostycznych – 1szt, stymulator pracy serca – 1szt.
Ad.3.
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 42/61/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok –
załącznik nr 2 do protokołu.
Ad.4.
Z zakresu działalności PCPR w Międzychodzie, Zarząd:
a) podjął jednogłośnie uchwałę nr 42/62/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego pn. „Prowadzenie na terenie powiatu międzychodzkiego 14 osobowej placówki
opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w okresie od 01 stycznia 2020r.
do 31 grudnia 2020r” – załącznik nr 3 do protokołu,
b) skierował zaproszenie dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność
pożytku publicznego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej,
c) rozpatrzył pozytywnie wniosek PCPR w Trzciance o zwrot wydatków poniesionych przez Powiat
Czarnkowsko – Trzcianecki w kwocie 974,91zł z tytułu wypłaty jednorazowej pomocy pieniężnej na
pokrycie kosztów związanych z przyjęciem nieletniej Leny Kabacińskiej do niezawodowej rodziny
zastępczej,
d) przyjął do wiadomości wystąpienie pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego dotyczące
przeprowadzonego w dniach 9,11,13 i 25 września 2019r. postępowania kontrolnego w trybie zwykłym
w POW „Nasz Dom” w Chrzypsku Wielkim. Działalność Placówki oceniono negatywnie.
W związku z powyższym, Zarząd upoważnił panią Małgorzatę Dorotę Kiełbasę – Sekretarza
Powiatu oraz Alinę Napierałę – Inspektora ds. kontroli w/m do przeprowadzenia czynności
sprawdzających w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych do kontroli przeprowadzonej w
2013r. i w okresie od dnia 09 do 25 września 2019r.
Ad.5.
W drodze decyzji, Zarząd postanowił o oddaniu w trwały zarząd, na czas nieoznaczony, z dniem
01 listopada br. na rzecz DPS Piłka – Zamyślin nieruchomość zabudowaną – dz. nr 430/1 o pow. 0,2596ha
i nr 465/12 o pow. 0,3274ha.
Opis sprawy przedłożony przez Referat Gospodarki Nieruchomościami stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad.6.
Zarząd przyjął do wiadomości informację Wojewody Wielkopolskiego, iż wniosek kierowany
do Prezesa Rady Ministrów o dofinansowanie z rezerwy ogólnej budżetu państwa zakup cyfrowego aparatu
RTG, został rozpatrzony negatywnie.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała

Przewodniczący Zarządu
Rafał Litke

Iwona Juszczyk
Członkowie Zarządu:

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

