BR.0022.8.2021
PROTOKÓŁ Nr 105/2021
posiedzenia Zarządu Powiatu Międzychodzkiego
w dniu 25 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. Grażyna Wyrembska - Kierownik PCPR ( w części posiedzenia)
4. Dariusz Nowak – Dyrektor PCUW w Międzychodzie ( w części posiedzenia)
5. Marcin Kłos – Radca prawny w/m
Tematy posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
2. Podpisanie umów.
3. Oświata:
a/ aneks do umowy z CKZiU Wschowa dot. kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych,
b/ umowa z Gm. Kwilcz WWRD w 2021r.,
c/ pismo ZST dot. garażu p. Skwiot-Kania,
d/ pismo LO dot. potrzeb remontowych,
e/ plan naboru do szkół na rok szkolny 2021/2022 + oferty rekrutacyjne szkół.
4. Pomoc społeczna – rozpatrzenie pism PCPR w Międzychodzie w sprawie:
- pomocy w stworzeniu nowych miejsc interwencyjnych,
- ocena merytoryczna realizacji umowy na prowadzenie POW w 2020 r.,
- wskazania osoby do analizy i kontroli sprawozdań finansowych,
- zwiększenia planu wydatków na koszty nauki pracowników.
Ad.1.
Zarząd przyjął jednogłośnie protokół nr 104/2021 z dnia 18 lutego 2021 r.
Ad.2.
Zarząd podpisał umowy z:
a/ Gminą Kwilcz na udzielnie Powiatowi pomocy finansowej w kwocie 10tys.zł na dofinansowanie
działalności WTZ w Kwilczu,
b/ Towarzystwem Kolarskim „KARKONOSZE TOUR" z/s w Jeleniej Górze na przekazanie środków
finansowych w kwocie 1.500zł na promocję „Powiatu” w ramach XXIX Międzynarodowego Wyścigu
Kolarskiego „BAŁTYK - KARKONOSZE TOUR”, z zastrzeżeniem, iż warunkiem realizacji umowy jest
przebieg trasy wyścigu przez teren powiatu oraz, że jeżeli nie dojdzie do organizacji wyścigu środki
podlegają zwrotowi.
c/ Firmą Stwórzmy Film Maciej Chwirot z Kwilcza na nagranie i zmontowanie 12 filmów promujących
walory Krainy 100 Jezior pn. „Zakochaj się w Krainie 100 Jezior”, w terminie do 20 grudnia 2021 r., za
wynagrodzeniem w wysokości 500 zł za każdy film.
Ad.3.
Z zakresu oświaty, w obecności Kierownika CUW w Międzychodzie Dariusza Nowaka, Zarząd:
a/ podpisał:

-

aneks nr 1 do umowy z Powiatem Wschowskim, CKZiU we Wschowie w sprawie finansowania
kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych –
zmiana zapisu §1 umowy.
Koszt kształcenia jednego ucznia z dniem 01.01.2021 r. wynosi 460 zł,
- umowę z Gminą Kwilcz na udzielenie Powiatowi pomocy finansowej w kwocie 6.300 zł na
dofinansowanie zadania pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla dzieci z terenu Gminy Kwilcz”.
b/ rozpatrzył pismo LO w Międzychodzie w sprawie zgłoszonych potrzeb remontowych, uszczegółowione
o zakres rzeczowy zadań remontowych wg hierarchii ważności – załącznik nr 2 do protokołu.
W toku analizy przedłożonego zakresu rzeczowego zadań remontowych, Zarząd zwrócił uwagę na
potrzeby związane z koniecznością przemurowania koron kominów w kontekście wykonanych już prac
w roku 2019, które to działania miały problem rozwiązać kompleksowo.
Ponadto Zarząd odniósł się do decyzji Komendanta PPSP w Międzychodzie z 2009 r. Niepokój
Zarządu wzbudził brak informacji na temat podejmowanych przez minione lata działań zmierzających do
dostosowania budynku do warunków określonych przepisami prawa.
Następnie Zarząd zwrócił uwagę, iż potrzeby remontowe muszą być zgłaszane sukcesywnie, w
szczególności w czasie konstruowania budżetu szkoły.
Członek Zarządu Klaudia Kolanowska-Sroka poprosiła o zweryfikowanie, czy w ówczesnym
zestawieniu potrzeb remontowych, pojawiły się teraźniejsze zadania remontowe.
Reasumując powyższe, Zarząd stwierdził, iż aktualna sytuacja finansowa powiatu nie pozwala na
wyasygnowanie środków na zadania remontowe i zgłoszone potrzeby remontowe przyjmuje do
wiadomości, do tematu których powróci na etapie planowania budżetu powiatu na rok 2022.
c/ ustosunkował się negatywnie do przedłożonego przez ZST w Międzychodzie wniosku p. Haliny SkwiotKania o zawieszenie opłat za miejsce garażowe w związku z uszkodzeniem dachu przez nieznacznego
sprawcę. Szacowany koszt naprawy około 1.500zł.
Szkoda, o której mowa w przedmiotowym piśmie dotyczy obiektu (garażu), który nie jest własnością
powiatu i tym samym nie jest przedmiotem dzierżawy.
W związku z powyższym zaistniała sytuacja (szkoda) nie może być objęta wzajemnymi
rozliczeniami.
d/ w ślad ofert edukacyjnych złożonych przez szkoły, zatwierdził plan naboru do szkół prowadzonych przez
Powiat Międzychodzki na rok szkolny 2021/2022 (załącznik nr 3 do protokołu), wskazując na
zawieszenie naboru do Technikum – technik hotelarstwa w ZST w Międzychodzie, ze względu na brak
zainteresowania tym kierunkiem w minionych latach. Ponadto Zarząd wskazał na zastosowanie
w procedurze informacyjnej i rekrutacyjnej następujących kryteriów:
- liczebność oddziału klas pierwszych – 24 lub powyżej 28 osób (oddział dwukierunkowy) - podstawowy
warunek otwarcia oddziału.
- jeden oddział dwukierunkowy na poziomie – liczebność min. 28 osób,
- w oddziale dwukierunkowym wielkości grup proporcjonalna,
- w liceach ogólnokształcących 2 - 3 przedmioty rozszerzone w ramach puli godzin na przedmioty
rozszerzone. W oddziale łamanym co najmniej jeden przedmiot rozszerzony wspólny dla łączonych
„profili”,
- organizacja klas pierwszych do wiadomości Zarządu na każdym etapie rekrutacji i do akceptacji przed
ogłoszeniem listy przyjętych,
- podanie do wiadomości absolwentów, iż warunkiem otwarcia oddziału jest osiągnięcie dolnego limitu
liczebnościowego (pkt. 1) oraz grupy zawodowej – 15 osób.
Ad.4.
W obecności Kierownika PCPR w Międzychodzie Grażyny Wyrembskiej, Zarząd:
a/ podjął dyskusję w sprawie pisma Centrum wnoszącego o pomoc w stworzeniu miejsc interwencyjnych
dla dzieci pozbawionych opieki – wyrażenie zgody na ogłoszenie konkursu na otwarcie i prowadzenie
placówki interwencyjnej lub zabezpieczenie przynajmniej dwóch miejsc interwencyjnych w placówce
opiekuńczo – wychowawczej w Chrzypsku Wielkim lub rozpatrzenie możliwości przystosowania
budynku byłego internatu przy ul. Dworcowej w Międzychodzie na mieszkania służbowe dla rodzin
zastępczych zawodowych pełniących rolę pogotowia rodzinnego.
Członkowie Zarządu uznali przedłożone pismo za bardzo ogólne, pozbawione strategii, koncepcji,
informacji na temat rozmów z ewentualnymi partnerami zaproponowanych rozwiązań, nakładów
finansowych, a przede wszystkim źródeł ich sfinansowania.
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Zapytana o powyższe kwestie Kierownik, nie potrafiła odpowiedzieć, powtarzała, że nie jest
ekonomistą, nie jest księgową, co zawsze podkreślała, nie zna się na sprawach finansowych, zgłasza
jedynie propozycje. Na zadane pytanie - jakie możliwości realizacji powyższych zadań przy wsparciu
środków zewnętrznych, jaki konieczny wkład po stronie powiatu, odpowiedziała jedynie, że
prawdopodobnie będą ogłaszane konkursy bez wskazania zasad finansowania, bez jakiegokolwiek
rozpoznania tematu finansowania zewnętrznego, z kolei na zadane pytanie jakie nakłady finansowe
zostały skalkulowane po stronie powiatu – odpowiedziała jedynie, że będą, ale nie wie jakie. Kierownik
zapytana została jakie jest obecne zapotrzebowanie na mieszkania służbowe dla rodzin zastępczych
zawodowych pełniących rolę pogotowia rodzinnego, jak jej zdaniem należy prognozować w najbliższych
latach, ile proponuje mieszkań, odpowiedziała, że nie wie, może tylko powiedzieć, że są potrzebne.
Członkowie Zarządu pytali, czy Kierownik prowadziła rozmowy z dyrektorami proponowanych
placówek, czy też dokonała wizji lokalnej w terenie, w szczególności w aspekcie podanej lokalizacji w
dawnym internacie przy ul. Dworcowej w Międzychodzie. Kierownik odpowiedziała, że układu
pomieszczeń w budynku byłego internatu nie zna, nie była i nie prowadziła też rozmów w tym obszarze.
Członkowie Zarządu pytali o szczegóły złożonych w pismach lakonicznych propozycji, wskazali na
konieczność zmiany formy funkcjonowania placówki, koniecznej zgody Wojewody, braku
wcześniejszych konsultacji z Dyrektorem Placówki, z Prezesem Stowarzyszenia, które prowadzi
placówkę, brak wcześniejszych konsultacji z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego. Kierownik
zapytana w jaki sposób ma zamiar utworzyć miejsca interwencyjne, jeżeli w Placówce jest zajętych 14
miejsc, zaproponowała jedynie, że Placówka funkcjonowałaby w układzie 12+2, wspomniała, że na
przełomie marca/kwietnia br. najprawdopodobniej jedno z dzieci opuści placówkę, co do pozostałych
pytań nie znała odpowiedzi.
Wówczas Kierownik Wyrembska zaproponowała alternatywne rozwiązania do przedstawionych w
piśmie, tj. wykorzystanie mieszkań komunalnych będących w zasobie powiatu – jeżeli powiat takowe
posiada, bądź stworzenie rodzinnego domu dziecka na bazie jednego z pawilonów DPS w Łężeczkach.
W miejscu tym, członkowie Zarządu dopytywali również o szczegóły jak w przypadku
przedstawionych rozwiązań w powyższym piśmie. Dodatkowo poprosili o przedłożenie analityki struktury pieczy zastępczej wg ilości, wieku podopiecznych. Kogo proponowane formy pieczy zastępczej
miałyby dotyczyć, która z proponowanych form da gwarancję zbilansowania się kosztów funkcjonowania
danej placówki, rentowności.
Kierownik wskazała, że jedyną rozmową jaką przeprowadziła była rozmowa z Dyrektorem DPS
Łężeczki, jednak i w tym przypadku nie potrafiła podać szczegółów (co z pensjonariuszami obecnego
pawilonu DPS – ilu ich jest, w którym Kierownik proponowała utworzenie nowej placówki, w jaki sposób
wydzielenie terenu, dostosowanie pomieszczeń, konieczne wyposażenie, jakie nakłady po stronie
powiatu, jakie możliwości wsparcia zewnętrznego, czy proponowane rozwiązanie nie koliduje z
działalnością DPS, w jaki sposób, skoro konsultowała temat z Dyrektorem DPS, można dokonać
przeniesienia w inne miejsce na terenie DPS), odpowiedzi Zarząd nie uzyskał. Kierownik odpowiedziała,
że nie jest przygotowana w tym temacie.
W świetle wszelkich pytań, Kierownik Wyrembska zobowiązała się określić konkretną wizję
stworzenia miejsc interwencyjnych podkreślając, iż od Zarządu oczekiwała wskazania kierunku, czy to
ma być internat, czy DPS, kto ma to prowadzić.
W podsumowaniu dyskusji Zarząd podkreślił, że do podjęcia tak ważnej decyzji oraz dla wskazania
optymalnego rozwiązania potrzebna jest wizja funkcjonowania takiej jednostki, poprzedzona analizą
sytuacji w zakresie pieczy zastępczej, a nie tylko hasła. Niezbędne są również szczegółowe dane, których
zdecydowanie brak w piśmie i wyjaśnieniach Pani Kierownik. Zarząd wyraził niezadowolenie z formy i
zakresu przedstawienia tak istotnego problemu, wskazał, że nie jest to jednostkowy przypadek ze strony
Pani Kierownik. Ponadto Starosta zwrócił uwagę, że nie jest to innowacyjny pomysł wniesiony przez
Panią Kierownik. Jest to temat, który w minionym czasie i aktualnie przez Zarząd jest rozważany. Na
chwilę obecną Zarząd pozostawił pismo bez rozpatrzenia.
b/ zapoznał się z kolejnymi pismami Kierownik Grażyny Wyrembskiej skierowanymi do Zarządu,
tj. pismem:
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-

PCPR/4230-1-4/GW/12-21 z dnia 08.02.2021 r. (wpływ 16.02.2021 r.) w sprawie oceny sprawozdania
końcowego z wykonania zadania publicznego pn. „Prowadzenie na terenie Powiatu Międzychodzkiego
14 osobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego”, złożonego przez
Stowarzyszenie „Przyszłość” w Chrzypsku Wielkim za rok 2020.
Członkowie Zarządu zakwestionowali ocenę sprawozdania. Zwrócili uwagę, iż ocena sprawozdania
została oparta o merytoryczną stronę wykonania zadania, bez jakiegokolwiek odniesienia się do
poniesionych wydatków, ich rodzaju, celowości i zgodności z umową. Brak oceny powyższych danych
oraz brak oceny finansowej sprawozdania uniemożliwia przyjęcia sprawozdania z wykonania zadania.
Zobowiązał p. Kierownik do przedłożenia ponownej oceny sprawozdania, z uwzględnieniem strony
finansowej, tak jak zostało to ustalone na spotkaniu w dniu 05.02.2021 r.
- PCPR/4230-2/KW/21 z dnia 26.01.2021 r. w sprawie wyznaczenia osoby do rozliczeń dotacji oraz
sprawozdań finansowych w zakresie przekazywanych przez powiat dotacji na rzecz Stowarzyszenia
„TĘCZA” – WTZ w Kwilczu oraz Stowarzyszenia „PRZYSZŁOŚĆ” – POW w Chrzypsku Wielkim.
W miejscu tym Starosta Rafał Litke poinformował Zarząd o udzielonej p.Wyrembskiej karze nagany
z powodu nierzetelnego wykonywania obowiązków kierownika. Jednym z powodów była niewłaściwa
organizacja pracy, nie przekazanie uprawnień pracownikowi PCPR do podpisywania pism w trakcie jej
nieobecności. Pani Kierownik ewidentnie naruszyła przepisy Regulaminu Organizacyjnego PCPR.
Dalej Starosta poinformował Zarząd o spotkaniu w sprawie powyższego pisma, które miało miejsce
w dniu 05 lutego 2021r. w jego gabinecie w obecności Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu, Dyrektora
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych oraz inspektora ds. kontroli. Pomimo sugestii o wycofaniu pisma,
Pani Wyrembska pozostawiła pismo do rozpatrzenia. Nie zrozumiała obowiązków, jakie ciążą na kierowniku
jednostki. Wniosek uzasadnia brakiem pracownika o „kompetencjach ekonomicznych”. Często w
rozmowach czy to ze Starostą , czy z członkami Zarządu Powiatu, Pani Wyrembska podkreślała, że „nie jest
ekonomistą”, nie zna się na finansach, od tego jest księgowość. Jest to błędne rozumowanie. Każdy kierownik
jednostki organizacyjnej musi posiadać wiedzę w zakresie finansów publicznych, odpowiada za budżet
jednostki, za jego wykonanie, planowanie, proponuje zmiany, prowadzi kontrolę wydatków. Jedynie
znajomość budżetu jednostki daje możliwość optymalnego jego realizowania, wnioskowania o zmiany w
oparciu o własne analizy i możliwości.
- PCPR/3031-4/GW/21 z dnia 22.02.2021 r. w sprawie zwiększenia planu wydatków celem zabezpieczenia
pokrycia kosztów nauki pracowników Centrum.
Odnosząc się do powyższego wniosku Zarząd zwrócił uwagę, iż wniosek został przedstawiony bez
jakiejkolwiek analizy budżetu, bez wyjaśnień o jaką szkołę chodzi, dla których pracowników, na jak długo,
czy kierunki pokrywają się z merytorycznie zajmowanym stanowiskiem, czy chodzi o rozszerzenie wiedzy,
czy w budżecie jednostki nie ma takich środków itp.
Zarząd uznał, iż pytań jest wiele , a wyjaśnień w piśmie brak. Ponadto, podkreślił, że jest to kolejne
pismo PCPR-u bez konkretnych informacji, bez dokonania jakiejkolwiek analizy, na bazie którego Zarząd
nie jest w stanie podjąć decyzji. Jakość i ilość wniosków kierowanych do Zarządu świadczy o
niewystarczających umiejętnościach analitycznych oraz kreatywności wymaganej na stanowisku
kierowniczym.
W miejscu tym, Zarząd zwrócił również uwagę na trudności Pani Grażyny Wyrembskiej
w egzekwowaniu od podwładnych sumienności w wykonywaniu obowiązków, częste przyznawanie się,
że pracownik odmówił wykonania polecenia. Uznał, iż planowanie i organizacja pracy stwarza trudności,
co generuje problemy w kierowaniu zespołem pracowników oraz budzi ich niezadowolenie.
Zarząd podziękował p. Wyrembskiej za udział w posiedzeniu i podjął dyskusję w gronie własnym,
w trosce o sprawne i efektowne funkcjonowanie jednostki.
W podsumowaniu dyskusji, biorąc pod uwagę informację Starosty o nałożonej na Panią Grażynę
Wyrembską karze nagany, wcześniej sygnalizowany ze swojej strony brak samodzielności
i konstruktywnego zarządzania jednostką, ilość i jakość pism kierowanych w ostatnim czasie do Zarządu,
Zarząd uznał, iż to wszystko świadczy o niewystarczających umiejętnościach analitycznych oraz
kreatywności na wymaganym stanowisku kierowniczym.
W związku z powyższym, Zarząd mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnego
funkcjonowania jednostki organizacyjnej, zdecydował o zmianie na stanowisku jej kierownika, a Kierownik
Grażynie Wyrembskiej, doceniając jej zaangażowanie i posiadaną wiedzę specjalistyczną, zaproponować
dalsze pozostanie w jednostce na stanowisku specjalisty pracy socjalnej i wskazał na zawarcie porozumienia,
co do zmiany stanowiska pracy, bądź wypowiedzenia zmieniającego określonego w art. 42 Kodeksu pracy.
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Reasumując powyższe, dopełniając swoją decyzję o zmianie na stanowisku kierownika Centrum,
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 105/138/2021 w sprawie odwołania ze stanowiska kierownika
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie – załącznik nr 4 do protokołu."
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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