BR.0022.14.2021
PROTOKÓŁ Nr 111/2021
posiedzenia Zarządu Powiatu Międzychodzkiego
w dniu 15 kwietnia 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 umowy, aneksu do porozumienia.
3. Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Międzychodzie oraz powołania komisji konkursowej – podjęcie uchwały.
4. Oświata.
5. Wnioski o dotacje na prace konserwatorskie.
6. Nagrody za osiągniecia sportowe i kulturalne w 2020 r.
7. Gospodarka nieruchomościami – rozpatrzenie wniosku najemcy lokalu mieszkalnego o jego wykup.
8. Pisma.
9. Wolne głosy i wnioski.
Ad.1.
Zarząd przyjął protokół 110/2021 z dnia 01 kwietnia 2021 r.
Ad.2.
Zarząd podpisał:
a/ umowę z Zakładem Projektowania, Nadzorowania i Wykonawstwa Robót Drogowo – Mostowych
Bogusław Ćwiertniak z Międzychodu na opracowanie kosztorysu inwestorskiego, ślepego oraz
specyfikacji technicznych i szkiców sytuacyjno – technologicznych dla inwestycji drogowej pn.:
„Remont drogi powiatowej nr 1737P na odc. od drogi powiatowej nr 1736P do m. Przemyśl na długości
ok. 968 m”, za wynagrodzeniem brutto 5 535,00 zł, w terminie do 14 maja 2021 r.
b/ aneks nr 5 do porozumienia z Powiatem Wągrowieckim w sprawie ustalenia warunków pobytu
nieletniego w rodzinnej pieczy zastępczej – zrefundowanie wypłaty świadczenie fakultatywnego w
kwocie 900zł (dofinansowanie do zakupu aparatu ortodontycznego).

Ad.3.
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 111/142/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie oraz powołania komisji konkursowej
– załącznik nr 2 do protokołu.
Ad.4.
Z zakresu oświaty, Zarząd:
a/ 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 04.05.2021 r. do
15.12.2021 r. – 1 grupa ZST.
Wkład własny wg wariantu V – 180 zł.

b/ rozpatrzył pozytywnie wniosek PCUW w Międzychodzie (sygn. PCUW.3121.2.2021) o dokonanie zmian
w planie wydatków powiatu na rok 2021 – Dz.801, R. 80142 zmniejszenie §2320 o kwotę 5.800 zł, a tym
samym zwiększenie § 4300 oraz o zwiększenie planu wydatków o kwotę 30tys.zł na sfinansowanie
kursów teoretycznej nauki zawodu do końca roku szkolnego 2020/2021,
c/ przyjął do wiadomości pismo dyrekcji LO w Międzychodzie wyjaśniające kwestię wykonanego w roku
2019 remontu kominów oraz realizacji zaleceń KP PSP w zakresie bezpieczeństwa ppoż.,
d/ przyjął uszczegółowienie uzasadniania (załącznik nr 3 do protokołu) wniosku PPP
w Międzychodzie o wyrażenie zgody na zatrudnienie na zastępstwo w pełnym wymiarze godzin
psychologa i rozpatrzył go pozytywnie. Wskazał na zatrudnienie psychologa z chwilą przyjścia na
emeryturę p. Jagły, tj. lipiec/sierpień br. Ponadto polecił sprawdzić, czy w budżecie jednostki są
zabezpieczone środki na odprawę emerytalną.
Odnosząc się do przedstawionych wyjaśnień, Zarząd zwrócił uwagę na problem absencji
pracowników merytorycznych Poradni, co może wpływać na efektywność pracy jednostki a także budżet
jednostki, kiedy dana nieobecność jest uzupełniana nadgodzinami przez drugiego pracownika.
W miejscu tym, na zapytanie członka Zarządu Klaudii Kolanowskiej-Sroki została wyjaśniona
również kwestia zakupu testów diagnostycznych w cenie promocyjnej, na których zakup Zarząd przyznał
środki na posiedzeniu w dniu 02.12.2020 r.
Dyrektor Dariusz Nowak wyjaśnił, iż zakup testów nie został zrealizowany, gdyż w momencie
podjęcia przez Zarząd ostatecznej decyzji, zestawy promocyjne testów były już niedostępne. Zostały
wyprzedane.
Ad.5.
Zarząd zapoznał się z wnioskami Parafii Rzymskokatolickiej w Kwilczu oraz w Chrzypsku Wielkim o
udzielenia dotacji na prace konserwatorsko – restauratorskie przy zabytkach.
W Kwilczu - wykonanie odkrywek sondażowych na płaszczyznach ścian prezbiterium oraz nawy głównej w
celu ustalenia pierwotnej kolorystyki.
W Chrzypsku Wielkim – renowacja rzeźb Św. Stanisława i Św. Wojciecha z ołtarza głównego Kościoła.
W wyniku analizy wniosków, jednocześnie opierając się na opinii Dyrektora Muzeum Zamek
Opalińskich w Sierakowie Roberta Jędrzejczaka (pismo z dnia 07.04.2021 r., sygn. L.dz. 47/21), Zarząd
stwierdził nieprawidłowości we wnioskach i zadecydował o wezwaniu wnioskodawców do ich
zweryfikowania.
Ad.6.
Zarząd zapoznał się z protokołem posiedzenia Komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie nagród
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu w roku 2020 i zatwierdził rekomendację Komisji
o przyznanie nagród zgodnie z załącznikiem nr 4 do protokołu.
Ad.7.
Zarząd powrócił do tematu wniosku p. Edwarda Doroby z dnia 10.03.2021 r. o sprzedaż wynajmowanego
lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Dworcowej 18 w Międzychodzie.
Biorąc pod uwagę aktualny stan prawny nieruchomości oraz fakt, iż do czasu przeznaczenia
nieruchomości do sprzedaży - Zarząd na dzień dzisiejszy nie jest wstanie określić dalszego sposobu
zagospodarowania budynku po byłym internacie, tym samym nie ma możliwości zaproponowania Najemcy
warunków, na których mógłby ten lokal nabyć. Wskazano również, że sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz
Najemcy, gdy umowa jest zawarta na czas nieoznaczony nie jest roszczeniem, a wyłącznie prawem do
skorzystania z pierwszeństwa.
W związku z powyższym, przedmiotowy wniosek Zarząd rozpatrzył negatywnie.
Ad.8.
Zarząd rozpatrzył pisma i wnioski:
1/ KP PSP w Międzychodzie – wniosek o dofinansowanie w 2021 r. zakupu sprzętu indywidulanej ochrony
strażaka oraz wspomagającego działania ratowniczo – gaśnicze w kwocie 30 tys.zł.
Rozpatrując powyższy wniosek, Zarząd podjął decyzję o jego dofinansowaniu kwotą 10 tys.zł.
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2/ Referatu Komunikacji w/m – zestawienie ilości załatwionych spraw w latach 2018 – 2020.
Zarząd zapoznał się z przedstawioną analizą spraw i przyjął ją do wiadomości. Ponadto przyjął
informację p. Sekretarz odnośnie kosztów użytkowania systemu kolejkowego – Starostwo zakupiło
oprogramowanie za opłatą jednorazową i nie ponosi żadnych bieżących kosztów z tytułu jego
użytkowania.
3/ SP ZOZ w Międzychodzie – informacja o dokonaniu spłaty raty kapitałowej pożyczki za I kwartał 2021
r. w wysokości 210.832,27 zł.
Niniejszą informację Zarząd przyjął do wiadomości.
Ad.9.
Wolnych głosy i wnioski. Głos zabrali:
1/ Starosta Rafał Litke. Poinformował, że po spotkaniu z burmistrzami, wójtami w sprawie utworzenia na
terenie powiatu kolejnych punktów szczepień, zgłoszono Wojewodzie akces zorganizowania dwóch
punktów, tj. na hali sportowej w Międzychodzie i Sierakowie. Ostatecznie, wg wytycznych NFZ
powstanie jeden Punkt Szczepień Powszechnych w Międzychodzie, z zabezpieczeniem medycznym ze
strony SP ZOZ. Obecnie trwają spotkania organizacyjne włodarzy gmin i dyrekcji Szpitala w tej sprawie.
2/ członek Zarządu Klaudia Kolanowska-Sroka odniosła się do informacji Starosty z poprzedniego Zarządu
odnoście przeznaczenia do sprzedaży budynku przy ul. Sikorskiego w Międzychodzie. Powiedziała, że
doszukała się jedynie ogłoszenia o sprzedaży lokalu w tym budynku na piętrze po gabinecie
stomatologicznym i zapytała co z resztą nieruchomości – powierzchnią po Provicie.
Starosta odpowiedział, że lokal po gabinecie stomatologicznym został sprzedany. Natomiast parter
budynku, za zgodą Wojewody jest również przeznaczony do zbycia i obecnie trwa procedura jego
sprzedaży.
Pani Sekretarz dopowiedziała, że informacja o sprzedaży tej części lokalu znajduje się w wykazie
nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Są to 173 m2 za cenę 420 tys.zł netto.
3/ członek Zarządu Jarosław Łożyński poprosił o umówienie spotkania Starosty z władzami Sierakowa
w sprawie uregulowania spraw własnościowych budynku byłego internatu przy ZS w Sierakowie
w związku nakładami jakie poniosła już gm. Sieraków oraz planami inwestycyjnymi jakie ma gmina
względem tego budynku.
Starosta wyraził zainteresowanie spotkaniem.
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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