BR.0022.44.2019
PROTOKÓŁ Nr 49/2019
posiedzenia Zarządu Powiatu Międzychodzkiego
w dniu 19 grudnia 2019r.
Obecni:
1. Rafał Litke – Przewodniczący Zarządu
2. Klaudia Kolanowska-Sroka – Członek
3. Daniel Kozubowski – Członek
4. Jarosław Łożyński - Członek
(Lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu)
Uczestniczyli:
1. Małgorzata Dorota Kiełbasa – Sekretarz Powiatu
2. Elżbieta Piechowiak – Skarbnik Powiatu
3. Ryszard Skiba – Przewodniczący Rady Powiatu
Tematy posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
2. Rozpatrzenie wniosku Klubu Radnych Forum Samorządowo-Ludowego Pojezierze o zmianę
przedłożonego projektu budżetu powiatu na rok 2020 – podjęcie uchwały.
3. Upoważnienie starostów do podpisania aneksu nr 1 do umowy z Gminą Sieraków dotyczącej zajęć
WWRD dla dzieci z terenu gminy Sieraków w okresie od październik – grudzień 2019r. oraz umów na
pełnienie funkcji inspektora nadzoru na przebudową drogi do Krzyżkówka oraz Łężeczki-granica powiatu
szamotulskiego.
4. Przyjęcie rozliczeń dotacji udzielonych w 2019r. SP ZOZ w Międzychodzie oraz Muzeum Zamek
Opalińskich w Sierakowie.
5. Informacja Skarbnika o dodatkowych zmianach do budżetu powiatu na rok 2019.
6. Wolne głosy i wnioski.
Ad.1.
Zarząd przyjął jednogłośnie protokół nr 48/2019 z dnia 13 grudnia 2019r.
Ad.2.
Zarząd zapoznał się z wnioskiem Klubu Radnych Forum Samorządowo-Ludowego „Pojezierze” o zmianę
przedłożonego projektu budżetu powiatu na rok 2020 poprzez:
1) wprowadzenie do budżetu wydatków na przyłączenie Szkoły Branżowej do sieci MPEC – koszt około
20tys.zł,
2) wykonanie projektu poszerzenia drogi Sieraków-Sośnia – koszt koło 50tys.zł,
3) wykonanie kotłowni gazowej w ZST – koszt około 700tys.zł,
z propozycją wyasygnowania środków na niniejsze zadania z rozdz. 75075 i 75818 (zad. nr 1 i 2) oraz
z ewentualnej nadwyżki budżetowej (zad. nr 3).
Rozpatrując powyższy wniosek, Zarząd opierając się na zapisach §7 ust.2 Uchwały Rady Powiatu z 2010
roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Międzychodzkiego,
iż wniosek powinien zostać złożony nie później niż 14 dni przed planowanym terminem sesji budżetowej,
a wpłynął 19 grudnia br., postanowił o nie uwzględnieniu wniosku Klubu w projekcie budżetu powiatu na
rok 2020, z przyczyn formalnych – podjął jednogłośnie uchwałę nr 49/72/2019 w sprawie wniosku Klubu
Radnych Forum Samorządowo-Ludowego Pojezierze.
Ponadto Zarząd ustosunkowując się merytorycznie do złożonego wniosku, wskazał na uzgodnienia z gminą
Sieraków – notatka służbowa spisana ze spotkania w dniu 11.12.2019r. (załącznik nr 2 do protokołu),
w odniesieniu do zad. nr 2 – iż, środki na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1736P
zostaną zabezpieczone w budżecie na rok 2021.
Natomiast odnosząc się do zadania nr 1 i 3, Zarząd uznał je za tematy istniejące, otwarte,
a w perspektywie zapowiadających się możliwości pozyskania środków zewnętrznych z programów „Czyste
powietrze”, czy też pożyczki z WFOŚiGW, szanse na zrealizowanie obydwóch inwestycji uważa za realne.
Dodatkowo Starosta wyjaśnił, iż kotłownia przy ZST to kwestia przyszłego roku, na którą Zarząd planuje
wyasygnować środki z nadwyżki budżetowej, ze względu na istniejące już przyłącze gazowe, aby uniknąć

kar umownych - zatem nie ma potrzeby wpisywania zadania w projekt uchwały budżetowej na rok 2020.
Natomiast kwestia kotłowni przy ZS Nr 2 będzie uzależniona od wynegocjowanych warunków – oferty
MPEC-u (zostaną wznowione rozmowy) lub Zarząd rozważy przebudowę kotłowni miałowej na kotłownię
gazową, najdalej w 2021r.
Ad.3.
Zarząd upoważnił starostę oraz wicestarostę do podpisania:
1/ aneksu nr 1 do umowy z Gminą Sieraków na udzielenie Powiatowi pomocy finansowej na pokrycie
kosztów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci z terenu gminy Sieraków,
realizowanych przez SOSzW w Międzychodzie w okresie od październik – grudzień 2019r. – zmiana
wysokości udzielonej pomocy finansowej z kwoty 1.706,64zł na 2.275,00zł,
2/ umów na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach przebudowy dróg powiatowych:
- nr 1745P Łężeczki-granica powiatu szamotulskiego na dł. 2091m (etap VII i VIII, od km 6+200 do km
8+291), z Zakładem Projektowania, Nadzorowania i Wykonawstwa Robót Drogowo-Mostowych
Bogusław Ćwiertniak z Międzychodu, za wynagrodzeniem brutto 22.140,00zł,
- nr 1722 na odcinku Lewice-Krzyżkówko oraz na 1735P w m. Krzyżkówko, z Wojciechem Prochera
Usługi Inżynierskie z Nowej Wioski, za wynagrodzeniem brutto 79.950,00zł.
Ad.4.
Zarząd przyjął do wiadomości rozliczenie dotacji udzielonych w 2019 roku:
- SP ZOZ w Międzychodzie na wydatki inwestycyjne – zakup karetki, endoskopu, aparatu do dezynfekcji,
- Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie – na organizację imprez kulturalnych, zakup eksponatów itp.
Ad.5.
Zarząd przyjął do wiadomości informację Skarbnika o dodatkowych zmianach do budżetu powiatu na rok
2019 w stosunku do zmian przedłożonych na poprzednim posiedzeniu, tj.:
– wprowadzenie uzupełnienia subwencji ogólnej dla j.s.t w kwocie 216.861,00zł (po pozytywnej opinii
Komisji stałych Rady Powiatu w dniu 17.12.2019r.),
- przesunięcie kwoty 308zł z rozdz.85406 do rozdz. 85446 celem uregulowania należności wynikających
z noty obciążeniowej z Poradni Psychologicznej w Poznaniu za koszty specjalistycznej pomocy
psychologiczno-pedagogicznej,
i wyraził zgodę na ich ujęcie w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
rok 2019, procedowanej w dniu dzisiejszym.
Ad.6.
W ramach wolnych głosów i wniosków:
- Starosta przekazał ustny wniosek radnego Huberta Dorny o przegląd drzewostanu na odcinku drogi
powiatowej Łężeczki – punkt widokowy (suche konary drzew – podcięcie koron lub całkowite ich
usunięcie w zależności od oceny ich stanu fitosanitarnego),
- członek Zarządu Jarosław Łożyński wskazał na wszczęcie rozmów z KOWR-em celem pozyskania
gruntów nieodzownych dla działalności Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała

Przewodniczący Zarządu
Rafał Litke

Iwona Juszczyk
Członkowie Zarządu:

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

