BR.0022.4.2021
PROTOKÓŁ Nr 101/2021
posiedzenia Zarządu Powiatu Międzychodzkiego
w dniu 28 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 umów.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
- wysokości składki członkowskiej na Stowarzyszenie UTW w Międzychodzie na rok 2021,
- wysokości składki członkowskiej na Stowarzyszenie UTW w Sierakowie na rok 2021,
- wyrażenia opinii o zamiarze realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy
Ratajczaka z ulicą Przemysłową w m. Bielsko, gmina Międzychód”.
4. Udzielenie pełnomocnictwa firmie “Eko – Instal” Harasimowicz i wspólnicy sp. j. z/s w Gorzowie Wlkp.
do podejmowania wszelkich czynności formalno-prawnych związanych z wykonaniem dokumentacji
projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem i odbiorem decyzji koniecznych do wykonania inwestycji
dla zadania pn.: „Przebudowa odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogi powiatowej nr 1718p w
miejscowości Międzychód”.
5. Rozpatrzenie pism i wniosków.
6. Wolne głosy i wnioski.
Ad.1.
Zarząd przyjął jednogłośnie protokół nr 100/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.
Ad.2.
Zarząd podpisał:
a/ umowę o świadczenie usług z radcą prawnym Aleksandrą Orywał, Kancelarią Radcy Prawnego
z/s w Poznaniu w zakresie usług prawnych na rzecz Powiatu - Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, za wynagrodzeniem
miesięcznym 2.500 zł netto w 2021 roku.
b/ umowę z p. Andrzejem Hawranem reprezentującym przedsiębiorstwo pod nazwą: Andrzej Hawran
z/s Nikielkowo, Europejski Instytut Usług Administracji Publicznej w Olsztynie na świadczenie usług
w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego w 2021 r., za wynagrodzeniem 7.100zł, w okresie od dnia
1 lutego 2021 roku do 31 stycznia 2022 roku.
Ad.3.
Zarząd podjął jednogłośnie uchwały nr:
- 101/133/2021 w sprawie wysokości składki członkowskiej na Stowarzyszenie UTW w Międzychodzie
na rok 2021 – załącznik nr 2 do protokołu,
- 101/134/2021 w sprawie wysokości składki członkowskiej na Stowarzyszenie UTW w Sierakowie na rok
2021- załącznik nr 3 do protokołu,
- wyrażenia opinii o zamiarze realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy
Ratajczaka z ulicą Przemysłową w m. Bielsko, gmina Międzychód” – załącznik nr 4 do protokołu.

Ad.4.
Zarząd udzielił pełnomocnictwa p. Waldemarowi Harasimowiczowi – wspólnikowi firmy „EKO-INSTAL”
Harasimowicz i wspólnicy sp. j. z/s w Gorzowie Wlkp. do podejmowania wszelkich czynności formalnoprawnych związanych z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem
i odbiorem decyzji koniecznych do wykonania inwestycji dla zadania pn.: „Przebudowa odprowadzenia wód
deszczowych z pasa drogi powiatowej nr 1718P w miejscowości Międzychód”.
Ad.5.
Zarząd rozpatrzył pisma i wnioski:
1/ PCPR w Międzychodzie – wniosek o zwiększenie planu wydatków w dz.855 rozdz.85510 – działalność
placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 28tys.zł.
Wniosek rozpatrzono pozytywnie.
2/ ZST w Międzychodzie – informacja o sprzedaży trzech pługów za łączną kwotę 4.500 zł, która zgodnie
z sugestią Zarządu ma zostać przeznaczona na wykonanie oświetlenia przejścia do garaży
na ul. Dworcowej w Międzychodzie. Koszt 5.476,47 zł.
Zarząd przyjął informację o wysokości pozyskanych dochodów ze sprzedaży mienia ruchomego
i ostatecznie zadecydował o wykonaniu oświetlenia.
3/ Fundacji „Femina Project” Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet we Wronkach – propozycja nawiązania
partnerstwa na rzecz utworzenia Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży
z zasięgiem działania na obszarze powiatu szamotulskiego i międzychodzkiego w ramach konkursu
WRPO na lata 2014-2020.
Po zapoznaniu się z pismem, Zarząd wyraził zgodę na nawiązanie współpracy – udział powiatu jako
partnera w Projekcie.
Ad.6.
W ramach wolnych głosów i wniosków, członek Zarządu Daniel Kozubowski zwrócił się o zasygnalizowanie
podczas konferencji z Wojewodą problemu szczepień na COVID-19 osób leżących, które ze względu na
swój stan zdrowia nie są wstanie dotrzeć do punku szczepień. Nie ma żadnych wytycznych. Jest luka.
Na tym posiedzenie zakończono.
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