BR.0022.11.2021
PROTOKÓŁ Nr 108/2021
posiedzenia Zarządu Powiatu Międzychodzkiego
w dniu 18 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
Tematy posiedzenia:
1. Przyjcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
2. Podpisane umów.
3 Uchwały i postanowienia Zarządu.
4. Gospodarka nieruchomościami – rozpatrzenie wniosku gminy Sieraków w sprawie wyrażenia zgody na
udostępnienie części dz. nr 2014 na cele związane z urządzeniem ścieżki rowerowej wokół jeziora
Jaroszewskiego.
5. Oświata – zatwierdzenie aneksu do arkusza organizacyjnego ZS Nr 2 w Międzychodzie.
6. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu zaplanowanej na dzień 25.03.2021 r.
7. Podpisanie wystąpienia pokontrolnego z czynności kontrolnych w zakresie prawidłowości wydatkowania
i rozliczania dotacji celowej przekazanej SP ZOZ w Międzychodzie w 2020r.
8. Rozpatrzenie pism.
9. Wolne głosy i wnioski.
Ad.1.
Zarząd przyjął protokół 107/2021 z dnia 11 marca 2021 r.
Ad.2.
Zarząd podpisał umowy z:
a/ Gminą Sieraków w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi na:
- organizację przez Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie imprez propagujących historię i kulturę
regionu – 10tys.zł,
- dofinansowanie badań archeologicznych związanych z historią miasta i gminy Sieraków – 5tys.zł,
- dofinansowanie zakupu eksponatów dla Muzeum w Sierakowie – 5tys.zł,
- dofinasowanie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Sieraków na WTZ w Kwilczu … 18tys.zł.
Termin realizacji zadań - do 30.12.2021 r.
b/ firmą Publiczny Transport Ciężarowy i Handel Roman Twardosz z Chrzypska Wielkiego na świadczenie
usług transportowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w rok 2021, za
wynagrodzeniem brutto 123zł/godz.
c/ firmą BITUNOVA z Warszawy na dostawę emulsji asfaltowej szybkorozpadowej, za wynagrodzeniem
brutto 2.163,57 zł/Mg.
Ad.3.
Zarząd podjął jednogłośnie uchwały nr:
- 108/139/2021 w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1361 F na
odcinku Przynotecko – Głęboczek o dł. 4,935 km – załącznik nr 2 do protokołu,

- 108/140/2021 w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1363 F na
odcinku Gościm – Rąpin o dł. 0,462 km (0+000 – 0+461,53) – załącznik nr 3 do protokołu.
Ponadto w drodze postanowienia nr 3/2021, na wniosek Burmistrza Gminy Sieraków, Zarząd uzgodnił
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części miasta Sieraków.
Ad.4.
Z zakresu gospodarki nieruchomościami, na wniosek Burmistrza Gminy Sieraków, Zarząd wyraził zgodę na
udostępnienie części dz. nr 2014 na cele związane z urządzeniem ścieżki rowerowej, z zastrzeżeniem
dotyczącym budowy ogrodzenia przez potencjalnego Inwestora w przyszłości oraz, że wszelkie nakłady
finansowe związane ze ścieżką będzie ponosić Gmina.
Opis sprawy sporządzony przez Referat GN w/m stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad.5.
Z zakresu oświaty, Zarząd zatwierdził aneks nr 6 do arkusza organizacyjnego ZS Nr 2 w Międzychodzie likwidacja podziału w jednym oddziale na zajęciach języka niemieckiego, a tym samym zmniejszenie
tygodniowej liczby godzin o 2,05 w ujęciu średniorocznym.
Ad.6.
Pani Sekretarz przedstawiła projekt porządku obrad sesji Rady Powiatu zaplanowanej na dzień
25 marca 2021 r., w ramach którego Zarząd zaopiniował pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie:
a/ zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
W miejscu tym, Zarząd rozpatrzył pozytywnie wniosek Gminy Sieraków o zwiększenie wysokości
pomocy finansowej na budowę przejścia podziemnego dla pieszych pod ul. Poznańską w Sierakowie
do kwoty 245tys.zł.
b/ określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
zamieszkujących na terenie powiatu międzychodzkiego, na które zostały przekazane środki Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku,
c/ przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie międzychodzkim na lata
2021 – 2023”.
Projekt porządku obrad oraz pozytywnie zaopiniowane projekty uchwały, stanowią załączniki od nr 5 do nr
8 do protokołu.
W sprawie projektu uchwały dotyczącego rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Międzychodzkiego,
p. Sekretarz wyjaśniła, że projekt jest w trakcie opracowywania.
W dniu 15 marca br. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i zgodnie ze
stanowiskiem Komisji proponuje się uznanie skargi p. Marty Biniaś za bezzasadną.
Opracowany projekt uchwały zostanie przedłożony radnym przed wtorkowym, wspólnym posiedzeniem
komisji stałych Rady.
Następnie poinformowała, iż pod obrady Rady zostanie skierowany projekt stanowiska Rady Powiatu w
sprawie stosowania glifosatu, w ślad wniosku o udzielnie informacji publicznej w sprawie eliminacji
glifosatu z żywności.
Komisja Skarg, … rozpatrzyła wniosek i proponuje podjęcie stanowiska w tej sprawie. Projekt stanowiska
jest opracowywany.
Ad.7.
Zarząd podpisał wystąpienie pokontrolne z czynności kontrolnych w zakresie prawidłowości wydatkowania
i rozliczania dotacji celowej przekazanej SP ZOZ w Międzychodzie w 2020r. zgodnie z umową
nr SO.032.6.2020 z dnia 29.10.2020 r.
Ad.8.
W punkcie tym Zarząd przyjął informację o wykreśleniu z KRS Sierakowskiej Agencji Wydawniczej
„Pojezierze” w Sierakowie.
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Ad.9.
W ramach wolnych głosów i wniosków Wicestarosta poinformował, iż Rada Gminy Chrzypsko Wielkie
zmieniła decyzję i wyraziła wolę współfinansowania kosztów opracowania wstępnego Studium
planistyczno-prognostycznego dla rewitalizacji linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły.
Kontynuując dalej temat kolei przekazał, iż do zaakceptowanego projektu porozumienia
o współfinansowaniu w/w opracowania dochodzi jeszcze jeden podmiot, tj. Metropolia Poznań, lecz
finansowo to nic dla nas nie zmienia.
W miejscu tym, Zarząd upoważnił starostów do podpisania w/w porozumienia.
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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