BR.0022.39.2020
PROTOKÓŁ Nr 89/2020
posiedzenia Zarządu Powiatu Międzychodzkiego
w dniu 12 listopada 2020 r.
Obecni:
1. Rafał Litke – Przewodniczący Zarządu
2. Waldemar Górczyński – Wicestarosta
3. Klaudia Kolanowska-Sroka – 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. Dariusz Nowak – Dyrektor PCUW w Międzychodzie
Tematy posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
2. Podpisanie aneksu do umowy z Gminą Kwilcz.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 20212024,
b/ projektu budżetu Powiatu Międzychodzkiego na 2021 rok,
c/ zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,
d/ wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie za 2020 i 2021 rok,
e/ powołania Komisji Konkursowej do otwarcia i oceny ofert złożonych na Konkurs pn.
„Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu międzychodzkiego w 2021r.".
4. Oświata:
a/ zatwierdzenie aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego PPP w Międzychodzie,
b/ podpisanie umowy z Wojewodą Wielkopolskim dotyczącej realizacji zadania w ramach programu
„Aktywna tablica”,
c/ podjęcie uchwał w sprawie:
- przystąpienia Zespołu Szkół Nr 2 w Międzychodzie do konkursu oraz realizacji projektu
w poddziałaniu 8.3.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020,
- przystąpienia Zespołu Szkół Technicznych w Międzychodzie do konkursu oraz realizacji projektu
w poddziałaniu 8.3.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020,
d/ rozpatrzenie wniosków:
- PPP w Międzychodzie o wyrażenie zgody na zakup narzędzi diagnostycznych,
- SOSzW w Międzychodzie o zwrot do budżetu szkoły wypracowanych dochodów.
5. Wolne głosy i wnioski.
Ad.1.
Zarząd przyjął jednogłośnie protokół nr 88/2020 z dnia 05 listopada 2020 r.
Ad.2.
Zarząd podpisał aneks nr 1 do umowy nr 49/2020 dotyczącej pomocy finansowej dla Powiatu
z przeznaczeniem na zakup RTG dla Szpitala – zmiana terminów związanych z wykorzystaniem
i zwrotem środków – do dnia 28.12.2020 r.
Ad.3.
Zarząd podjął jednogłośnie uchwały nr:
a/ 89/106/2020 w sprawie projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Międzychodzkiego na lata 2021-2024 – załącznik nr 2 do protokołu,
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b/ 89/107/2020 w sprawie projektu budżetu Powiatu Międzychodzkiego na 2021 rok– załącznik nr 3
do protokołu.
W miejscu tym, Zarząd wysłuchał informacji dyrektora Dariusza Nowaka na temat skutków
działań związanymi z reorganizacją pracy szkół w roku szkolnym 2020/2021 od stycznia 2021 r.
mających na celu zbilansowania planów budżetowych szkół na rok 2021, z wysokością prognozowanej
subwencji oświatowej.
Analiza planów wydatków na oświatę w roku 2021 z wyszczególnieniem wysokości ich korekt, stanowi
załącznik nr 4 do protokołu.
Kwota korekty – 2 mln zł.. Do całkowitego zbilansowania się planów budżetowych szkół brakuje jeszcze
kwota 985tys.zł.
Poinformował, iż plany finansowe szkół, które zostały przygotowane przez dyrektorów
poszczególnych szkół, zostały skorygowane – przygotowane przez PCUW, przy jednoczesnym
omówieniu z dyrektorami szkół możliwości wdrożenia zmian organizacyjnych, które mogą za
skutkować oszczędnościami, a polegających na:
- połączeniu grup językowych, W-f, informatycznych i około informatycznych w czasie trwania
nauczania w trybie zdalny,
- korekta planu naboru od IX 2020 r.,
- ewentualne ograniczenie zatrudniania w poradni psychologiczno-pedagogicznej. W roku 2019
zwiększono zatrudnienie w Poradni o etat pedagoga. W przyszłym roku planuje się odejście dwóch
pracowników dydaktycznych na emeryturę, i w tak trudniej sytuacji, rozważa się nie zatrudnianie
nowych. Powrót do poziomu zatrudnienia z roku 2018.
- ograniczenie godzin, które są godzinami ponadwymiarowymi w przypadku bibliotekarzy lub
i ewentualnie pedagogów szkolnych,
- reorganizacja oddziałów szkoły podstawowej specjalnej w SOSzW. Liczebność oddziałów balansuje
na granicy wytycznych, prawa.
Członek Zarządu Klaudia Kolanowska-Sroka zawnioskowała o rozważenie możliwości
wprowadzenia zaproponowanych zmian reorganizacyjnych już od grudnia 2020 r., celem
wygenerowania oszczędności w ramach bieżącego budżetu.
Dalej dyrektor Dariusz Nowak powiedział, że należy mieć świadomość, iż wdrożenie tych
zmian, może mieć oddźwięk społeczny jak i ze strony organu nadzoru pedagogicznego.
Ponadto dodał, że wprowadzenie w życie przedstawianych, potencjalnych zmian, będzie
wymagało polecenia ze strony organu prowadzącego w odrębnym trybie.
c/ 89/108/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020– załącznik nr 5 do protokołu,
d/ 89/109/2020 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania
finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie
za 2020 i 2021 rok– załącznik nr 6 do protokołu,
e/ 89/110/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia i oceny ofert złożonych
na Konkurs pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu międzychodzkiego w 2021r." –
załącznik nr 7 do protokołu.
Ad.4.
Z zakresu oświaty, Zarząd:
a/ zatwierdzenie aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego PPP w Międzychodzie – zatrudnienie psychologa
na zastępstwo,
b/ podpisał umowę z Wojewodą Wielkopolskim dotyczącą realizacji zadania w ramach rządowego
programu „Aktywna tablica”, poprzez zakup pomocy dydaktycznych (3szt. monitorów interaktywnych,
13szt. laptopów) dla trzech szkół, tj. Technikum Nr 1 w Międzychodzie, Szkoły Branżowej I Stopnia oraz
LO w Międzychodzie, w łącznej wartości 42tys.zł – 14tys.zł na każdą szkołę (wkład własny do każdej
szkoły po 3,5tys.zł, sfinansowany ze środków budżetowych szkół).
Rozliczenie dotacji – do 15.01.2021 r.
c/ podjął jednogłośnie uchwały nr:
- 89/111/2020 w sprawie przystąpienia Zespołu Szkół Nr 2 w Międzychodzie do konkursu oraz realizacji
projektu w poddziałaniu 8.3.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –
2020– załącznik nr 8 do protokołu,
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89/112/2020 w sprawie przystąpienia Zespołu Szkół Technicznych w Międzychodzie do konkursu oraz
realizacji projektu w poddziałaniu 8.3.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014 – 2020– załącznik nr 9 do protokołu.
Projekt skierowany jest dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe z przeznaczeniem na działania
związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID- 19, z ukierunkowaniem
na wyposażenie w sprzęt niezbędny dla prowadzenia edukacji w formie zdalnej.
Finansowanie - 85% środki projektowe, 15% wkład własny pokryty z kosztów pośrednich
rozliczanych ryczałtem (koszt przygotowania dokumentacji projektowej przez firmę zewnętrzną
również będzie pokryty z kosztów pośrednich).
Minimalne dofinasowanie 50tys.zł, max. około 460tys.zł.
d/ rozpatrzył wnioski:
- PPP w Międzychodzie o wyrażenie zgody na zakup narzędzi diagnostycznych w kwocie 13.365,14zł
w ramach przesunięć środków uprzednio przyznanych, a nie wykorzystanych na zakup środków ochrony
osobistej.
Rozpatrując powyższy wniosek, Zarząd wyraził zgodę na zakup narzędzi diagnostycznych,
wskazując na możliwość dokonania zakupu ze środków własnych jednostki, przy ewentualnym
przesunięciu brakującej kwoty do poziomu wnioskowanej kwoty ze środków wcześniej dedykowanych
na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników Poradni.
Ponadto Zarząd wskazał na przeprowadzenie analizy bieżącego wykonania budżetów jednostek
oświatowych pod kątem ewentualnych oszczędności w odniesieniu do wydatków rzeczowych jak
i płacowych w związku z wprowadzeniem edukacji zdalnej.
- SOSzW w Międzychodzie o zwrot do budżetu szkoły wypracowanych dochodów w kwocie 49.427 zł
z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne (modernizacja pokoi mieszkalnych w bazie noclegowej oraz
pomieszczeń na potrzeby pracowni gastronomicznej w placówce).
Wniosek rozpatrzono pozytywnie – Zarząd wyraził zgodę na zwrot środków do budżetu Ośrodka.
-

Ad.5.
W ramach wolnych głosów i wniosków został przedstawiony członkom Zarządu projekt uchwały Rady
Powiatu w sprawie przyjęcia Programu odbudowy zwierzyny drobnej poprzez jej wsiedlanie oraz redukcję
drapieżników na terenie powiatu międzychodzkiego na lata 2021-2025.
Następnie członek Zarządu Klaudia Kolanowska-Sroka zapytała o koszty związane z adaptacją oddziałów
szpitalnych na oddział zakaźny i czy możemy liczyć na ich zwrot ze strony Wojewody.
W miejscu tym Starosta przedstawił jakie zmiany organizacyjne zaszły w Szpitalu w związku
z decyzją Wojewody o zwiększeniu liczby łóżek covidowych.
Poinformował, że 40 łóżkowy oddział zakaźny zostanie zlokalizowany w miejsce oddziału
wewnętrznego, natomiast oddział wewnętrzny w miejscu obecnego oddziału zakaźnego, po oddziale
pediatrycznym.
Póki co koszty nie są znane, ale koszty powstaną dopiero w momencie przywracania tych oddziałów
do dotychczasowych lokalizacji, po tymczasowych oddziałach covidowych.
Dodał, że w efekcie Szpitala w Drezdenku, staliśmy się szpitalem rejonowym, ale póki co Szpital
jest wydolny organizacyjnie pomimo wielu problemów.
Dalej odniósł się do sytuacji w DPS stwierdzając, że na ten czas sytuacja jest wyklarowana. Nie ma
nowych zakażeń. Ogniska zostały trafnie wykluczone. Pacjent „0” z Łężeczek, którego stan zdrowia był
początkowo zagrożony, jest już ozdrowieńcem, wrócił do Domu. Można stwierdzić, że wprowadzone
procedury przez dyrektorów obydwóch Domów zadziałały.
Ogólnie rzecz biorąc, to na ten czas na terenie powiatu nie ma ognisk. To co wykazują statystyki to
pojedyncze rozsiane przypadki.
Kontynuując dalej temat Szpitala, członek Zarządu Klaudia Kolanowska-Sroka zwróciła uwagę, że
mimo to, że zabezpieczamy możliwość łóżek covidowych, w dalszym ciągu musimy działać na rzecz
zabezpieczenia pacjentów z pozostałych obszarów - chirurgii czy oddziału wewnętrznego.
Następnie zapytała o możliwości Szpitala w zakresie obsługi respiratorów, czy Szpital otrzymał już
łóżka z WOŚP oraz o dodatkowe środki dla personelu pracującego z COVID.
Starosta odpowiedział, ze jeżeli chodzi o respiratory to Szpital jest wydolny obsługowo, nie ma tutaj
żadnych problemów. Łóżka z WOŚP, powinny już być, a jeżeli nie, to jest kwestia najbliższych dni.
Natomiast dodatkowe środki na wynagrodzenia dotyczą jedynie personelu pracującego na oddziale
zakaźnym. Nie dotyczą już np. personelu z SOR-u i tu zaczyna robić się problem.
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Dalej zasygnalizował, że zaczyna robić się także problem z zapasem środków ochrony osobistej. Stany
magazynowe bardzo mocno się kurczą. Na dzień dzisiejszy mamy zapas tygodniowy, a z rezerw
materiałowych zaczynamy dostawać ich coraz mniej. Chodzi tutaj o rękawiczki, maseczki, fartuchy itp.
Oby nie doszło do sytuacji, że będziemy je kupować ze środków własnych.
Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała

Przewodniczący Zarządu
Rafał Litke

Iwona Juszczyk
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Członkowie Zarządu:
1. Waldemar Górczyński

………………………………...

2. Klaudia Kolanowska-Sroka

………………………………...

3. Jarosław Łożyński

………………….…………….
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