BR.0022.1.2021
PROTOKÓŁ Nr 98/2021
posiedzenia Zarządu Powiatu Międzychodzkiego
w dniu 07 stycznia 2021 r.
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 Powiatu
2. Elżbieta Piechowiak – Skarbnik Powiatu
Tematy posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
2. Podpisanie aneksów do umów, porozumień.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej
na rok 2021.
4. Postanowienie Zarządu w sprawie zmiany MPZM gm. Międzychód.
5. Sprawozdanie z realizacji kontroli w 2020 roku oraz informacja o planie kontroli na rok 2021.
6. Rozliczenie dotacji z KP PSP w Międzychodzie przekazanej na zakup ubrań żaroodpornych.
7. Rozpatrzenie pism i wniosków.
8. Wolne głosy i wnioski.
Ad.1.
Zarząd przyjął jednogłośnie protokół nr 97/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.
Ad.2.
Zarząd podpisał:
a/ aneks nr 1 do umowy z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji z/s w Warszawie
na przygotowywanie materiałów niezbędnych do wydania, odmowy wydania lub zmiany zezwolenia na
wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym – wydłużenie okresu
obowiązywania umowy oraz zmiana stawek.
b/ aneks nr 4 do porozumienia z Powiatem Wągrowieckim w sprawie ustalenia warunków pobytu dziecka
w rodzinnej pieczy zastępczej oraz wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie – udział
w kosztach wypłaconego rodzinie świadczenia z tytułu pełnienia funkcji rodziny pomocowej
w wysokości 556 zł.
Ad.3.
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 98/129/2021 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań
z zakresu administracji rządowej na rok 2021 – załącznik nr 3 do protokołu.
Ad.4.
Na wniosek Burmistrza Międzychodu z dnia 22.12.2020 r., w drodze postanowienia nr 1/2021, Zarząd
uzgodnił jednogłośnie projekt zmiany MPZP Gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód,
ul. Chrobrego.
Ad.5.
Zarząd przyjął sprawozdanie z realizacji kontroli w 2020r. przeprowadzonych przez Inspektora
ds. kontroli p. Aliną Napierałę oraz zapoznał się z planem kontroli na rok 2021 nie wnosząc do niego
żadnych uwag – załącznik nr 4 i 5do protokołu.

Ad.6.
Zarząd zapoznał się, a następnie przyjął przedłożone przez KP PSP w Międzychodzie rozliczenie środków
pieniężnych przekazanych przez Powiat na Fundusz Wsparcia Komendy w kwocie 10tys.zł
z przeznaczeniem na zakup ubrań żaroodpornych.
Przekazane środki wykorzystano w 100%.
Ad.7.
Zarząd przyjął do wiadomości rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego orzekające
o nieważności uchwały nr XXIV/149/2020 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie „Programu współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami uprawnionymi działającymi na terenie powiatu międzychodzkiego na rok 2021” – ze względu
na istotne naruszenie prawa (nie określono wysokości środków finansowych na realizację Programu).
Ad.8.
W ramach wolnych głosów i wniosków na zapytanie członka Zarządu Klaudii Kolanowskiej-Sroki, Starosta
przedstawił informację o stanie epidemicznym w domach pomocy społecznej oraz szpitalu.
Na tym posiedzenie zakończono.
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