BR.0022.6.2021
PROTOKÓŁ Nr 103/2021
posiedzenia Zarządu Powiatu Międzychodzkiego
w dniu 11 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 aneksu do umowy.
3. Informację o planowanych kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego
od osób fizycznych oraz rocznej kwoty subwencji ogólnej na rok 2021.
4. Oświata.
5. Pomoc społeczna – projekt „Utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego skierowanego
do dzieci i młodzieży na terenie powiatu szamotulskiego i międzychodzkiego” – pismo PCPR + projekt
uchwały Rady Powiatu dotyczący woli udziału Powiatu w projekcie partnerskim.
6. Rozliczenie dotacji udzielonych przez Powiat w roku 2020.
7. Pismo DPS Łężeczki – informacja o wolnych miejscach i podjętych działaniach.
8. Wolne głosy i wnioski.
Ad.1.
Zarząd przyjął jednogłośnie protokół nr 102/2021 z dnia 04 lutego 2021 r.
Ad.2.
Zarząd podpisał aneks nr 1do umowy z firmą ABC Zieleni Wojciech Mamet z Międzychodu na roboty
związane z letnim utrzymaniem dróg powiatowych na terenie miasta Międzychód – ustalenie zakresu prac
zamiennych w przypadku realizacji w 2021 r. zadania polegającego na wykonaniu przebudowy drogi
powiatowej nr 1720P na odc. ul. Czynu 600-lecia w Międzychodzie.
Ad.3.
Zarząd przyjął do wiadomości informację p. Skarbnik o planowanych kwotach dochodów z tytułu udziału
we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rocznej kwoty subwencji ogólnej na rok
2021, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 09.02.2021 r. – część równoważąca subwencji ogólnej
– 96 zł, część oświatowa subwencji ogólnej – 73.247,00 zł. Pozostałe kwoty – udział w podatku oraz
wysokość części wyrównawczej subwencji ogólnej, pokrywają się z kwotami przyjętymi do projektu budżetu
na rok 2021.
Ad.4.
Z zakresu oświaty, Zarząd:
a/ w ślad wniosku dyrekcji ZS Nr 2 w Międzychodzie o sfinansowanie kosztów przeprowadzenia
praktycznej części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (jeden uczeń w zawodzie
fryzjer) – opłata nie więcej niż 80zł, podpisał umowę z Miastem Gorzów Wlkp. w sprawie finansowania
przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

b/ na podstawie informacji dotyczącej przewidywanej kalkulacji kosztów przeprowadzenia godziny zajęć
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zatwierdził stawkę za godzinę zajęć WWRD na rok 2021
w wysokości 95,42 zł.
Kalkulacja kosztów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
c/ zapoznał się z dodatkowymi wyjaśnieniami ZST w Międzychodzie w sprawie wykonania wymiany
instalacji wodnej i kanalizacyjnej w budynku A (załącznik nr 3 do protokołu), i wskazał na wykonanie
remontu w pełnym zakresie w ramach budżetu szkoły, oczekując na propozycje zmian (przesunięć)
w planie wydatków szkoły na 2021 rok - zabezpieczenie środków w stosownym paragrafie, w wysokości
wynikającej z pierwotnego kosztorysu, tj. w kwocie 24.665,47 zł.
Ad.5.
Zarząd zapoznał się z pismem PCPR w Międzychodzie dotyczącym udziału Powiatu w projekcie
„Utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego skierowanego do dzieci i młodzieży na
terenie powiatu szamotulskiego i międzychodzkiego” (załącznik nr 4 do protokołu) oraz projektem uchwały
Rady Powiatu dotyczącym woli udziału Powiatu w projekcie partnerskim (załącznik nr 5 do protokołu).
Starosta poinformował, iż propozycja udział w podobnym projekcie pojawiła się również ze strony
Metropoli Poznań, jednakże nie udało się ustalić szczegółów zaproszenia. Powiat Szamotulski natomiast
deklaruję chęć skorzystania z oferty Fundacji „Femina Project”.
W związku z powyższym, Zarząd podtrzymał decyzję o nawiązaniu współpracy z Fundacją Femina.
Ad.6.
Zarząd zapoznał się, a następnie przyjął rozliczenia dotacji udzielonych poszczególnym podmiotom w roku
2020:
a/ gminom: Sieraków (15.226 zł), Kwilcz (13.322 zł) i Chrzypsko Wielkie (5.712 zł) na realizację zadania
publicznego w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych i ulic, objętych zawartymi
porozumieniami na terenie każdej gminy.
Dotacje, każda gmina wykorzystała w 100%.
b/ Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z Góry z realizacji zadania
publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu międzychodzkiego w 2020 roku” – kwota
dotacji 64.020,00zł. Wykorzystano – 100%.
W miejscu tym, Zarząd zwrócił uwagę na wysoki koszt jednostkowy porady prawnej – 800-900 zł,
a następnie wskazał na przedłożenie danych dotyczących ilości porad prawnych udzielonych przez
punkt w Międzychodzie.
c) na realizację zadań z zakresu pieczy zastępczej – wg załącznika nr 6 do protokołu.
Ad.7.
Zarząd przyjął do wiadomości informację dyrekcji DPS w Łężeczkach odnośnie ilości wolnych miejsc na
dzień 04 lutego br. oraz działaniach prowadzonych przez Dom w celu pozyskania nowych mieszkańców –
załącznik nr 7 do protokołu.
Starosta dopowiedział, że sytuacja w domach pomocy społecznej w porównaniu z rokiem ubiegłym jest
zła. 14 wakatów w Łężeczkach, miesięcznie generuje straty dla budżetu powiatu w kwocie 65tys.zł, czego
nie jesteśmy już wstanie odrobić.
Ad.8.
W ramach wolnych głosów i wniosków p. Skarbnik przedstawiła Zarządowi wniosek PCPR
w Międzychodzie o zwiększenie planu wydatków celem zabezpieczenia środków w kwocie 189tys.zł
na pokrycie kosztów umieszczenia trójki rodzeństwa w Pogotowiu Opiekuńczym.
Następnie członek Zarządu Klaudia Kolanowska-Sroka poprosiła o przygotowanie informacji, jaka jest
różnica w kosztach umieszczeń w zależności od rodzaju podmiotu pieczy zastępczej – np. pogotowiu
opiekuńczym, rodzinie zastępczej itp.
Dalej zapytała, jak wygląda sytuacja z obsadą w DPS Piłka-Zamyślin?
Pani Skarbnik odpowiedziała, że w Zamyślinie jest 1 wakat, w Piłce są 3. Sytuacja w tym Domu, nie
zagraża budżetowi, ponieważ mamy również pensjonariuszy na umowy cywilno-prawne.
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Dalej członek Zarządu Jarosław Łożyński podjął temat nieszczęśliwego zdarzenia - pożaru budynku
mieszkalnego w Międzychodzie. Zapytał na ile powiat może włączyć się w pomoc ofiarom zdarzenia.
Starost odpowiedział, iż instytucjonalnie jest to zadanie gminy/ops, co nie oznacza, że jesteśmy obojętni
na tą sytuację.
Została złożona Gminie propozycja przyjęcia rodzin do budynku internatu przy SOSzW do czasu
urządzenia mieszkań komunalnych, jednakże Gmina nie skorzystała z tej pomocy. Na fanpage powiatu
pojawił się link do zrzutki. Możemy też zrobić zbiórkę osobistą, jednakże z kontaktu z jednym z członków
poszkodowanych rodzin wynika, że odzież jest już zbędna, brakuje natomiast mebli, sprzętu rtv i agd. Gdyby
ktoś chciał wesprzeć lub informować w swoim otoczeniu, to taki rodzaj pomocy jest oczekiwany.
Dalej p. Jarosław Łożyński zapytał, jakie są szanse, że Gmina Międzychód podpisze porozumienie dotyczące
współfinansowania kosztów modernizacji kanalizacji deszczowej z gminnych trenów przy ul. Gorzyckiej.
Wicestarosta odpowiedział, że póki co porozumienie zostało złożone w Gminie i jesteśmy gotowi na
dodatkowe wyjaśnienia, spotkanie.
Koszt robót, jaki będzie leżał po stronie Gminy, będzie zależny od opracowań projektantów, które
wykażą która strona i w jakiej wysokości poniesie koszty. Jeżeli obecne urządzenia kanalizacyjne obsłużą to
co jest do tej pory + planowaną przebudowę ul. Gorzyckiej, to wówczas 100% kosztów pokryje powiat.
Natomiast jeżeli ze strony Gminy dojdą dodatkowe tereny, to wówczas te obszary będą elementem
wzajemnych rozliczeń. Wstępny koszt przeprowadzenia przez teren PKP kanalizacji deszczowej o średnicy
600 mm został w sposób roboczy określony na poziomie 340tys.zł netto.
Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała

Przewodniczący Zarządu

Iwona Juszczyk

Rafał Litke

Członkowie Zarządu:
1. Waldemar Górczyński
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2. Klaudia Kolanowska-Sroka
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3. Daniel Kozubowski
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