BR.0022.15.2021
PROTOKÓŁ Nr 112/2021
posiedzenia Zarządu Powiatu Międzychodzkiego
w dniu 22 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
Tematy posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
2. Podpisanie umowy, aneksu do porozumienia z Powiatem Ostrzeszowskim oraz udzielenie upoważnienia
do podpisania aneksów do porozumień z Powiatem Poznańskim.
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu zaplanowaną na dzień 29.04.2021 r.
4. Informacja o wolnych miejscach w DPS-ach i podejmowanych działaniach.
5. Pisma.
6. Wolne głosy i wnioski.
Ad.1.
Zarząd przyjął protokół 111/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r.
Ad.2.
Zarząd:
1/ podpisał:
a/ umowę z firmą Inżynier Rzeczoznawca Józef Włosek ze Świebodzina na opracowanie uproszczonego
kosztorysu inwestorskiego, ślepego oraz specyfikacje techniczne i szkice sytuacyjno – technologiczne dla
zadania pn.: „Dokumentacja projektowa uspokojenia ruchu na drodze powiatowej nr 1719P w ciągu
ul. św. Jana Pawła II w Międzychodzie na odc. od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania
z ul. Dworzec Letnisko, na dł. 622 m”, za wynagrodzeniem 5.535 zł brutto, w terminie do 30.06.2021 r.
b/ aneks nr 1/2021 do porozumienia z Powiatem Ostrzeszowskim w sprawie ponoszenia wydatków na
wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej – zmiana wysokości wynagrodzenia dla rodziny w
związku ze zwiększeniem liczby dzieci w rodzinie,
2/ upoważnił Starostę oraz Wicestarostę do podpisania aneksu nr 3 i 4 do porozumienia z dnia 26 września
2019 roku w sprawie powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o
charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych
przewozach pasażerskich.
Aneks nr 3 - zmiana zapisu § 1 na „w roku 2021 w dwóch równych ratach w terminach
do 30 kwietnia 2021 roku oraz 31 maja 2021 roku.”
Aneks nr 4 – dodanie do § 2 ust. 6 o brzmieniu: „Z uwagi na krótkoterminowe zmiany obostrzeń
sanitarnych i brak ustalenia jednoznacznej daty ich zniesienia, Powiat Poznański ma prawo zawieszenia
części kursów określonych w Załączniku nr 1, w których średnia liczba przewożonych pasażerów w skali
miesiąca spadnie poniżej 10 (słownie: dziesięciu) osób na jeden kurs” oraz dodanie do § 5 ust. 7a
o brzmieniu: „Strony zgodnie ustalają, że maksymalna kwota jednostkowego dofinansowania w
przeliczeniu na 1 wkm, o której mowa w ust. 7 powyżej, nie obowiązuje w miesiącach zawieszenia
stacjonarnej pracy szkół i uczelni wyższych, jednakże maksymalne kwoty dofinansowań nie mogą
przekroczyć kwot określonych w ust. 1 powyżej”.

Ad.3.
Pani Sekretarz przedstawiła projekt porządku obrad sesji Rady Powiatu zaplanowanej na dzień
29 kwietnia 2021 r., w ramach którego Zarząd zaopiniował pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie:
a/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2021 – 2024,
b/ zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
W miejscu tym, w celu zabezpieczenia środków na zadania proponowane niniejszą uchwałą, Zarząd
podjął decyzję o wprowadzeniu do budżetu części środków z nadwyżki budżetowej za rok 2020 w kwocie
525.376,28 zł.
Ponadto Zarząd przyjął informację o rozstrzygnięciu naboru wniosków w ramach FDS na przebudowę
ul. Czynu 600- lecia w Międzychodzie – wniosek Powiat znalazł się na liście rezerwowej. Należy oczekiwać
na dalsze rozstrzygnięcia ze strony Funduszu, a tym samym rozważyć co w przypadku nie uzyskania
dofinansowania, czy inwestycja zostanie wykonana ze środków własnych.
c/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Sieraków,
d/ zmieniająca uchwałę Nr XLIX/286/2018 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn.:
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie międzychodzkim (V)” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020,
e/ zmieniająca Uchwałę nr XIII/79/2019 z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektu pn.:
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie międzychodzkim (V)”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego 2014-2020.

Projekt porządku obrad oraz projekty uchwał, stanowią załączniki od nr 2 do nr 7 do protokołu.
Ad.4.
Zarząd przyjął informację o wolnych miejscach w Domach Pomocy Społecznej wg stanu na dzień
19 i 20 kwietnia br. – załącznik nr 8 do protokołu. Dodatkowo, w przypadku DPS Łężeczki, zapoznał się
z działaniami dyrekcji w celu pozyskania nowych mieszkańców w związku z wolnymi miejscami pobytu.
Odnosząc się do działań dyrekcji Domu w Łężeczkach, Zarząd zasugerował, aby w dalszych
planowanych działaniach rozpropagować informacji o wskaźniku śmiertelności podczas pandemii
(że w naszym Domu jest bezpiecznie), szerszą promocję Domu po stronie lubuskiej, umówienie wizyty
w WUW ( nie tylko kontakt telefoniczny), ostrożne działania w zakresie redukcji zatrudnienia oraz czytelne
oznaczenie lokalizacji Domu – nowa tablica przy zjeździe z drogi powiatowej Łężeczki - Białokosz.
Ad.5.
Zarząd rozpatrzył pisma i wnioski:
1/ SOSzW w Międzychodzie – w załączeniu wniosek podmiotu skierowany do dyrekcji Ośrodka o wynajem
bazy noclegowej w okresie lipiec – sierpień 2021 r. Jednocześnie zapytanie dyrekcji, czy ewentualne
pozyskane środki finansowe zostaną przekazane na prowadzenie dalszych niezbędnych prac
remontowych w placówce – sukcesywne malowanie pomieszczeń klasowych na parterze i III piętrze
budynku.
Rozpatrując powyższe pismo, Zarząd zadeklarował zwrot pozyskanych środków do budżetu szkoły
z wynajmu bazy noclegowej.
2/ WUW w Poznaniu – informacja o rozliczeniu dotacji w zakresie rzeczowym oraz finansowym –
rozliczenie zadań remontowych w DPS-ach w ramach umowy nr 296/DPS/BIEŻĄCE/REM/2020.
Niniejszą informację Zarząd przyjął do wiadomości.
3/ ZST w Międzychodzie – wniosek o przesunięcie kwoty 12.285,50 zł pozostałej z realizacji projektu 8.3.1
na zakup serwera do obsługi oprogramowania w zawodzie technik spedytor.
Wniosek rozpatrzono pozytywnie.
4/ Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego w/m – stanowisko w sprawie
wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sprawie eliminacji glifosatu z żywności.
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Komisja postanowiła jednogłośnie o niepodejmowaniu żadnych działań w zakresie proponowanych
rozwiązań we wniosku.
Zarząd zapoznał się ze stanowiskiem i przyjął je do wiadomości.
Ad.6.
Wolnych głosy i wnioski. Głos zabrali:
1/ Wicestarosta wskazał na zweryfikowanie treści Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 przed jej
przedłożeniem w materiałach sesyjnych radnym,
2/ członek Zarządu Klaudia Kolanowska-Sroka, zapytała o sytuację epidemiczną na terenie powiatu
(obłożenie oddziału covidowego, zaangażowanie Szpitala w tworzenie Powszechnego Punktu Szczepień)
oraz czy SOSzW włączył się w akcję Amica „Kolorowe stołówki” i jakie są tego efekty.
Odnosząc się do ostatniego wątku Starosta odpowiedział, że informację o rezultatach udziału w akcji
przekaże na następnym Zarządzie. Dalej odpowiedział, że obłożenie oddziału covidowego jest prawie
pełne, liczba zakażeń w powiecie oscyluje na poziomie kilkunastu tygodniowo.
Odnosząc się do zapytania odnośnie roli Szpitala w tworzeniu PSP, Starosta odpowiedział, że Szpital
podpisał w tej sprawie stosowne porozumienie z gminą Międzychód. Na dzień dzisiejszy nie ma
dyspozycji Wojewody o utworzeniu w naszym powiecie PSP, więc Punkt ten, którego otwarcie na Hali
jest planowane na dzień 26 kwietnia br., będzie działał jako punkt szczepień węzłowo – populacyjnych.
3/ członek Zarządu Daniel Kozubowski poprosił o udostępnienie członkom Zarządu porozumienia
zawartego pomiędzy Gminą a Szpitalem, a następnie w związku z budową przejścia podziemnego
w Sierakowie i wyznaczeniem drogi alternatywnej przez Przemyśl, zwrócił uwagę na utrzymanie tej drogi
w stanie, aby była przejezdna.
Starosta odpowiedział, że jest to monitorowane i na bieżąco będziemy reagować i podsypywać.
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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