BR.0022.10.2021
PROTOKÓŁ Nr 107/2021
posiedzenia Zarządu Powiatu Międzychodzkiego
w dniu 11 marca 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. Mikołaj Konopiński – Informatyk w/m
Tematy posiedzenia:
1. Przyjcie protokołów.
2. Podpisanie umowy, aneksu do umowy.
3 Podpisanie wniosku o udzielenie pożyczki ze środków WFOŚiGW na modernizację kotłowni w SOSzW
w Międzychodzie.
4. Informacja z wykonania planu finansowego SP ZOZ za 2020 rok.
5. Rozliczenia dotacji:
a) Informacja o przyjęciu rozliczenia dotacji na aparat cyfrowy rtg.
b) sprawozdanie roczne z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych w roku 2020
przez WTZ w Kwilczu.
6. Rozpatrzenie pisma KPP w Międzychodzie w sprawie dofinansowani zakupu samochodu.
7. Wolne głosy i w nioski
Ad.1.
Zarząd przyjął protokół nr 105/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. oraz nr 106/2021 z dnia 04 marca 2021 r.
Ad.2.
Zarząd podpisał:
a/ umowę z ROPS w Poznaniu na nieodpłatne przekazanie przez Województwo Wielkopolskie Powiatowi
Międzychodzkiemu 2 sztuk ozonatorów do dezynfekcji pomieszczeń oraz 1 szt. lampy bakteriobójczej
z przeznaczeniem na wyposażenie DPS Łężeczki oraz Piłka – Zamyślin, o łącznej wartości 3.968,50 zł.
b/ aneks nr 34/WTZ/2021 do umowy na dofinansowanie działalności WTZ w Kwilczu – ustalenie planu
finansowego Warsztatów na rok 2021 w kwocie 602.668,00 zł.
Ad.3.
Zarząd postanowił o złożeniu wniosku o udzielenie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Poznaniu
na wsparcie realizacji przedsięwzięć związanych z efektywnością energetyczną i ochroną powietrza
pn. „Modernizacja istniejącej kotłowni miałowej na gazową w SOSzW w Międzychodzie.
Koszt netto przedsięwzięcia: 479.675,00 zł.
Planowany okres realizacji inwestycji:
- data rozpoczęcia: 01.07.2021 r.,
- data zakończenia : 30.09.2021 r.
Planowany okres spłaty pożyczki – rok 2022/2023.
Możliwy procent umorzenia pożyczki – do 20%.
W miejscu tym pani Skarbnik wskazała, że jest to zadanie ujęte w tegorocznym budżetu, przewidziane do
sfinansowania ze środków własnych. Otrzymana pożyczka pozwoli przesunąć środki na bieżące potrzeby
i zadania wynikające z decyzji podejmowanych przez Zarząd w międzyczasie, tj.

-

piecza zastępcza – około 200tys.zł,
dokumentacja Kolej+ - około 200tys.zł,
przejście podziemne w Sierakowie – w budżecie jest 120tys.zł, ale należy liczyć się z wyższym udziałem
w kosztach,
wyposażenie siedziby PCPR, Wydziału GN w meble,
wakaty w DPS Łężeczkach – szacuje się nie wykonanie dochodów własnych w kwocie 200-300tys.zł,
nadal oświata,
być może jeszcze w tym roku przebudowa ul. Gorzyckiej w Międzychodzie.

Ad.4.
Zarząd zapoznał się, a następnie przyjął plan finansowy SP ZOZ w Międzychodzie na rok 2020 – wersja IV,
wykonanie grudzień 2020 r.
Z wykonania planu finansowego za rok 2020 wynika:
- strata ze sprzedaży na poziomie -401.543,97 zł,
- zysk netto w kwocie 1.868.028,40 zł.
W podsumowaniu pani Skarbnik podkreśliła, iż pozytywnie można ocenić fakt, iż Szpital zrealizował
zadania inwestycyjne na łączną kwotę 1.290.282,00zł.
Dodała, iż w planach na bieżący rok jest adaptacja pomieszczeń na nową lokalizację OIOM – wniosek
o dotację z budżetu państwa zostanie złożony najprawdopodobniej do końca marca br. oraz remont oddziałów
szpitalnych (interny, pediatrii).
Dalej członek Zarządu Klaudia Kolanowska-Sroka, nawiązując do informacji sprzed tygodnia, iż kontrakt
na pediatrię został zawieszony do VI 2021r. zapytała, czy jeżeli pediatria nie wróci, wówczas nie należy
liczyć się z sankcjami finansowymi, czy było to rozważane, czy to jest jeszcze przedwczesne pytanie.
Starosta odpowiedział, że jeszcze nie rozważaliśmy tego. Póki co dyrektor nie zgłasza zagrożenia. To jest
problem ogólnopolski. NFZ będzie musiał zastanowić się co z tym zrobić. Dzisiaj już wiemy, że ten kontrakt
nie zostanie wykonany.
Ad.5.
Zarząd zapoznał się, a następnie przyjął:
a/ informację Wojewody Wielkopolskiego dotyczącą rozliczenia dotacji z budżetu państwa na wsparcie
realizacji zadania pn. „Doposażenie SP ZOZ w Międzychodzie poprzez zakup cyfrowego aparatu RTG”,
b/ sprawozdanie roczne z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych w roku 2020
przez WTZ w Kwilczu.
Ad.6.
Zarząd zapoznał się z wnioskiem KPP w Międzychodzie o dofinansowanie zakupu samochodu osobowego
typu SUV w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy w kwocie 33 tys.zł.
Starosta dopowiedział, że w sprawie pisma odbędzie się spotkanie komendanta Policji z włodarzami
gmin.
W związku z informacją Starosty, Zarząd odłożył rozpatrzenie wniosku po spotkaniu, ze wskazaniem
dążenia do współpracy stron, celem częściowego sfinansowania kosztów zakupu wnioskowanego pojazdu.
Ponadto Zarząd zwrócił się do Starosty o przekazanie podczas spotkania głosu Zarządu, iż składanie
takich wniosków, o tym czasie, a nie na etapie planowania budżetu na dany rok kalendarzowy stawia Zarząd
w trudnej sytuacji oraz, że zakupiony w grudniu ubiegłego roku samochód, nie ma służyć tylko jednej gminie,
ale wszystkim czterem.
Ad.7.
W ramach wolnych głosów i wniosków członek Zarządu Jarosław Łożyński zapytał o temat sprzed tygodnia
- dofinansowania przez gminę Chrzypsko Wielkie dokumentacji projektowej dla rewitalizacji linii
kolejowej nr 368.
Starosta odpowiedział, że informacja o zmianie decyzji Radę Gminy Chrzypsko Wielkie będzie znana
w piątek.
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Następnie pani Sekretarz zwróciła się do Zarządu o wyrażenie zgody na działania w zakresie
cyberbezpieczeństwa urzędu Starostwa poprzez zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, który pozwoli
zabezpieczyć usługi urzędu zgodnie z Krajowymi Ramami Interoperacyjności. Koszt 24.200 zł netto.
Po wyjaśnieniach informatyka urzędu Mikołaja Konopińskiego, Zarząd wyraził zgodę na podjęcie
działań i zabezpieczenie środków na ten cel.
Dalej członek Zarządu Daniel Kozubowski nawiązując do sprawozdania WTZ za rok 2020 wskazał, iż ideą
działalności Warsztatów miały być działania zmierzające do usamodzielnienia się uczestników. Nie do końca
tak to wygląda. Można powiedzieć, że niektóre osoby utknęły tam, a być może jest zapotrzebowanie ze strony
innych osób.
Starosta odpowiedział, że pojedynczo osoby opuszczają Warsztaty, lecz w przypadku reszty osób trudno
wyobrazić sobie ich samodzielność. Czy jest zapotrzebowanie to tego nie wie, trudno mu odpowiedzieć,
ponieważ żaden z włodarzy gminnych mu tego nie zgłaszał.
Pani Sekretarz dopowiedziała, iż ze sprawozdania wynika, że w roku 2020 z różnych przyczyn Warsztaty
opuściły 4 osoby.
Na koniec Starosta przekazał informację z przed chwili z Wielkopolskiego Oddziału NFZ, iż z dniem 17.03.
br., oddział covidowy w naszym Szpitalu wraca do 44 łóżek.
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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