BR.0022.18.2020
PROTOKÓŁ Nr 68/2020
posiedzenia Zarządu Powiatu Międzychodzkiego
w dniu 04 czerwca 2020r.
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. Ryszard Skiba – Przewodniczący Rady Powiatu
2. Małgorzata Dorota Kiełbasa – Sekretarz Powiatu
3. Elżbieta Piechowiak – Skarbnik Powiatu
Tematy posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
2. Podpisanie umów, udzielenie upoważnienia do podpisania umowy.
3. Rozpatrzenie pism.
4. Wolne głosy i wnioski.
Ad.1.
Zarząd przyjął jednogłośnie protokół nr 67/2020 z dnia 28 maja 2020r.

Ad.2.
Zarząd:
1/ podpisał:
a/ umowę z firmą Stolarstwo Meblowo Budowlane Marek Piotrowicz z Kwilcza na wykonanie zadania
pn. „Rowerowy kątek w Chrzypsku Wielkim na trasie Wielkiej Pętli szlaków pieszych i rowerowych
Pojezierza Międzychodzko – Sierakowskiego”, za wynagrodzeniem brutto 56.010,83 zł, w terminie
do 31.07.2020r.
b/ dwie umowy darowizny z Komendą Wojewódzką Policji oraz Komendą Powiatową Policji
w Międzychodzie, których przedmiotem są:
- półmaski ochronne z filtrem typuFFP2 o wartości 1772,00zł,
- maseczki ochronne bawełniane o wartości 999,99zł.
c/ dwie umowy z gminą Chrzypsko Wielkie na udzielenie Powiatowi pomocy finansowej w kwocie:
- 16tys.zł z przeznaczeniem na zakup ambulansu dla SP ZOZ w Międzychodzie,
- 150tys.zł z przeznaczeniem na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1745P Łężeczki – granica
powiatu szamotulskiego - etap VII i VIII od km 6+200 do km 8+291.
W miejscu tym członek Zarządu Daniel Kozubowski wskazał na nawiązanie rozmów ze starostą
szamotulskim w sprawie kontynuacji remontu drogi Łężeczki–Pniewy, od granicy powiatu
szamotulskiego w stronę Pniew, jak również utwardzenia drogi gruntowej Chudopczyce-Zamorze.
Dalej, wywiązała się dyskusja w sprawie wykaszania poboczy dróg powiatowych – członkowie
Zarządu zwrócili uwagę na jakość świadczonych usług w tym zakresie. Wskazali na zobowiązanie
kierownika Mariusza Osowskiego do dokonania przeglądu wykoszonych odcinków dróg i
zweryfikowania dokładności wykonanych prac, zgodnie z zawartą umową.
Zarząd wskazał również na rozpoznanie kosztów zorganizowania własnego sprzętu do wykaszania.

2/ upoważnił starostę oraz członka Zarządu Klaudię Kolanowską-Srokę do podpisania umowy z firmą
Antczak Sprzątanie Remonty Handel Sp. z o.o. z Kalisza na roboty budowlane polegające na wykonaniu
zadania pod nazwą: Modernizacja istniejącej szatni w Zespole Szkół Nr 2 w Międzychodzie - "Szatnia na
Medal", po wniesieniu przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie
gwarancji ubezpieczeniowej.
Wartość umowy brutto: 216tys.zł.
Termin realizacji umowy – do 11.09.2020r.
Ad.3.
Zarząd powrócił do tematu z przed tygodnia – konieczności zakupu miału węgla kamiennego dla SOSzW
w Międzychodzie i DPS Piłka-Zamyślin na przyszły sezon grzewczy, do końca czerwca br., w związku
zapowiadaną zmianą ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz rozporządzenia
Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. Od 01 lipca 2020r. nie będzie można
kupować i zużywać miału węglowego w instalacji spalania mocy cieplnej mniejszej niż 1MW.
Dyrektor SOSzW złożył wniosek o zwiększenie środków budżetowych w wysokości 46tys.zł na zakup miału
węglowego celem zabezpieczenia paliwa opałowego na sezon 2020/2021.
Dyrekcja DPS Piłka-Zamyślin przedstawiła informację o zużyciu miału w roku 2019 i orientacyjne
zapotrzebowanie do końca bieżącego roku na około 180 ton.
Dodatkowo Zarząd zapoznał się z notatką sporządzoną przez inspektora Arkadiusza Halasza (załącznik nr 2
do protokołu), z której wynika przewidywane zużycie miału dla obydwóch kotłowni w 2020r.
Pani Sekretarz dodała, iż wg opinii wykonawcy kotłowni - firmy Metrolog, alternatywnym surowcem
energetycznym może być węgiel groszek.
Ponadto, na poczet stanu magazynowego Ośrodka, można przyjąć stan magazynowy miału z ZS Nr 2
w Międzychodzie w ilości około 25 ton, w związku z przyłączeniem tej szkoły z początkiem sezonu
grzewczego 2020/2021 do cieplika MPEC.
Reasumując, Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek SOSzW w Międzychodzie, wskazując
w chwili obecnej na brak możliwości zaciągnięcia zobowiązania, które należałoby ująć w WPF Powiatu
(najbliższa sesja planowana jest na lipiec br.).
Wobec powyższego, Zarząd polecił w pierwszej kolejności zużyć zeskładowany miał, przyjąć
na stan magazynowy Ośrodka miał z ZS Nr 2, a w razie konieczności - zakup alternatywnego surowca –
ekogroszku w ramach posiadanych środków w budżecie jednostki na rok 2020.
Odnosząc się do sytuacji DPS Piłka-Zamyślin, Zarząd przyjął informację dyrekcji o możliwości
sfinansowania zapotrzebowania przewidywanego do końca roku 2020 (180 ton) ze środków zaplanowanych
w budżecie Domu, z zastrzeżeniem, że Dom nie posiada środków na zakup miału na zapas.
Ad.4.
Wolne głosy i wnioski.
Głos zabrała pani Sekretarz informując Zarząd o terminie sesji absolutoryjnej planowanej na dzień
02 lipca br. godz.12.00.
Przewodniczący Ryszard Skiba zawnioskował o usunięcie pnia wiatrołomu na wysokości łuku drogi
powiatowej w m. Lutomek.
Członek Zarządu Jarosław Łożyński zapytał o etap prac związany z wykopem przejścia nad jeziorem
Jaroszewskim w Sierakowie.
Starosta odpowiedział, że gmina Sieraków w swoim budżecie zabezpieczyła 75% środków, powiat 25%.
Na ten czas, ze względu na położenie planowanej inwestycji, należy ustalić jej inwestora, czy będzie to
powiat czy gmina Sieraków.
Członek Zarządu Klaudia Kolanowska-Sroka zapytała o funkcjonowanie Starostwa i Wydziału
Komunikacji w miesiącu czerwcu br.

Starosta odpowiedział, że zasady funkcjonowania Referatu Komunikacji nie uległy zmianie.
Natomiast w Starostwie nadal funkcjonuje punkt podawczy i dopuszczono w sprawach ważnych,
w przypadku niezbędnego kontaktu z pracownikami, możliwość wejścia bezpośrednio do biur w sprawach
z zakresu budownictwa, geodezji i ochrony środowiska.
Ponownie głos zabrał Członek Zarządu Jarosław Łożyński – zapytał o ile zmniejszyły są wpływy z opłat
komunikacyjnych w związku z pandemią koronawirusa.
Ustalono, iż informacja zostanie sporządzona na kolejny Zarząd.

Na tym posiedzenie zakończono.
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