BR.0022.5.2021
PROTOKÓŁ Nr 102/2021
posiedzenia Zarządu Powiatu Międzychodzkiego
w dniu 04 lutego 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
3. Dariusz Nowak - Dyrektor PCUW w Międzychodzie
Tematy posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
2. Podpisanie umów.
3. Oświata.
4. Roczne sprawozdanie finansowe z realizacji projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych
wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne
umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany
danych pomiędzy podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.
5. Wolne głosy i wnioski.
Ad.1.
Zarząd przyjął jednogłośnie protokół nr 101/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.
Ad.2.
Zarząd podpisał:
a/ umowę z firmą ABC Zieleni Wojciech Mamet z Międzychodu na roboty związane z letnim utrzymaniem
dróg powiatowych na terenie miasta Międzychód, za wynagrodzeniem 25tys.zł brutto.
Okres obowiązywania umowy: 08.02. – 15.12.2021 r.
W miejscu tym, Zarząd wskazał na aneksowanie umowy w związku z możliwością realizacji w 2021 r.
zadania polegającego na wykonaniu przebudowy drogi powiatowej nr 1720P na odc. ul. Czynu 600-lecia
w Międzychodzie – ustalenie zakresu prac zamiennych.
b/ umowę ze Szkolnym Związkiem Sportowym „Powiatu Międzychodzkiego” w Międzychodzie na
wspólną realizację zadania w 2021 r. pod nazwą: „Realizacja zawodów sportowych wynikających
z kalendarza SZS Wielkopolska na szczeblu powiatowym, rejonowym i wojewódzkim”.
Udział finansowy Powiatu – 20tys.zł.
Ad.3.
Z zakresu oświaty, Zarząd:
a/ wyraził zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie zadania z zakresu infrastruktury sportowej
i turystycznej, realizowanego przez samorządy województwa wielkopolskiego pn. „Budowa skoczni do
skoku w dal przy Zespole Szkół Nr 2 w Międzychodzie”.
Całkowity koszt zadania: 62.119,28 zł. Finansowanie 50/50.
Dodatkowym elementem wzbogacającym aranżowany teren będą urządzenia treningowe
do aktywności fizycznej niebędące przedmiotem niniejszego wniosku – wydatek niekwalifikowany
w wysokości 11.273zł netto.
Za złożeniem wniosku opowiedziało się 4 członków Zarządu, 1 członek Zarządu wstrzymał się od
głosu.

b/ podpisał porozumienie ze Stowarzyszeniem Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA”
z/s w Poznaniu na przystąpienie do realizacji Programu pn. „Szkolny Klub Sportowy” – organizacja
i prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w okresie od 1.02.2021 r.
do 15.12.2021 r. – 2 grupy ZST, 1 grupa SOSzW.
Wkład własny wg wariantu II na wszystkie grupy – 1050 zł.
c/ aneks nr 1 do porozumienia z Miastem Poznań w sprawie przyjęcia zadania innych powiatów w zakresie
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w poradniach psychologiczno-pedagogicznych – zmiana
w danych dotyczących stron zawierających porozumienie – zwrot „powiat średzki” zastępuje się „powiat
międzychodzki” oraz §3 ust.1.
d/ zapoznał się z zastawieniem zmian godzinowych w arkuszach organizacyjnych szkół i placówek
oświatowych wprowadzonych od 01.02.2021 r. – załącznik nr 2 do protokołu, a tym samym zatwierdził
arkusze organizacyjne placówek.
e/ zapoznał się z wnioskami remontowymi szkół:
 LO w Międzychodzie:
- wykonanie izolacji pionowych i poziomych ścian fundamentowych,
- nowa klatka schodowa – skucie odparzających się tynków i położenie nowej struktury,
- naprawa pozostałych przemurowań koron kominów,
- rozpoczęcie działań w zakresie dostosowania budynku do wymagań ppoż.,
 ZST w Międzychodzie – wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w bud. A – koszt 24.665,47 zł.,
i skierował je do rozpatrzenia na kolejnym posiedzeniu.
W odniesieniu do wniosku LO, Zarząd wskazał na jego doprecyzowanie poprzez przedstawienie:
szacunkowych kosztów poszczególnych zadań,
priorytetów,
harmonogramu prac.
W odniesieniu do wniosku ZST, Zarząd polecił rozpoznać jak wnioskowane prace nakładają
się z pracami do tej pory wykonywanymi – remontem na parterze.
Ponadto członkowie Zarządu zwrócili uwagę na zbyt późny przekaz informacji przez dyrektorów
szkół o potrzebach remontowych. Zdaniem Zarządu było już to możliwe kiedy decydowano
o przeznaczeniu oszczędności z budżetów szkół za rok 2020 na inne wydatki, a o potrzebach
remontowych nie było wówczas mowy.
Ponownie zwrócili uwagę na zasadę współodpowiedzialności dyrektorów za budżety szkół.
Ad.4.
Zarząd zapoznał się, a następnie przyjął do wiadomości roczne sprawozdanie finansowe – rozliczenie dotacji
przekazanej w roku 2020 Województwu Wielkopolskiemu na realizację projektu pn. „Wyposażenie
środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia
informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci
wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.
Ad.5.
W ramach wolnych głosów i wniosków, Wicestarosta Waldemar Górczyński wniósł o podpisanie
porozumienia z Gminą Międzychód stanowiącego o współfinansowaniu kosztów robót budowalnych
inwestycji polegającej na przebudowie systemów odprowadzania wód deszczowych z działek nr 1167/1,
1167/2, 1167/5, 995, 998 oraz 1110, obr. Międzychód, w związku z zamiarem realizacji inwestycji drogowej
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1718P Międzychód - Stare Gorzycko - dr. nr 24, na długości ok. 1,3
km”.
Zarząd wyraził wolę podpisania porozumienia i wskazał na przedłożenie propozycji zawarcia
porozumienia Gminie Międzychód.
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Następnie członek Zarządu Daniel Kozubowski wywołał temat zimowego utrzymania dróg powiatowych.
Zwrócił uwagę, iż posypywane dróg na zakrętach i podjazdach jest niewystarczające. Zasugerował, aby
sypać również odcinki, które są oblodzone.
Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała

Przewodniczący Zarządu

Iwona Juszczyk

Rafał Litke

Członkowie Zarządu:
1. Waldemar Górczyński

……………………….………....

2. Klaudia Kolanowska-Sroka

……………………………….…

3. Daniel Kozubowski

…………………………………..

4. Jarosław Łożyński

………………….……………….
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