BR.0022.17.2021
PROTOKÓŁ Nr 114/2021
posiedzenia Zarządu Powiatu Międzychodzkiego
w dniu 06 maja 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
Tematy posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
2. Podpisanie umów.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie.
4. Oświata.
5. Rozpatrzenie wniosków Parafii o dotacje na prace konserwatorsko – restauratorskie po ich
zweryfikowaniu i rekomendacji Dyrektora Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie.
6. Informacja WFOŚiGW dotycząca promesy na modernizację kotłowni w SOSzW w Międzychodzie.
7. Wolne głosy i wnioski.
Ad.1.
Zarząd przyjął protokół 113/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.
Ad.2.
Zarząd podpisał umowy z:
a/ Gminą Sieraków na udzielenie Gminie pomocy finansowej w kwocie 245.000 zł na zadanie pn.
„Budowa przejścia podziemnego pod ulicą Poznańską w Sierakowie”.
b/ firmą PlikCenter Michał Galac z Bielska Białej na zakup serwera z oprogramowaniem
HelpCenterPRO w kwocie brutto 27.306,00 zł.
Ad.3.
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr 114/143/2021 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie - załącznik nr 2 do protokołu.
Ad.4.
Z zakresu oświaty, Zarząd:
a/ podpisał umowę z Gminą Międzychód na finansowanie przez Gminę wydatków związanych
z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
realizowane przez SOSzW w Międzychodzie, w terminie od kwietnia 2021 r. do grudnia 2021 r.
Kwota dotacji – 16.000,00 zł.

b/ po pozytywnej opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, zatwierdził projekty arkuszy
organizacyjnych szkół na rok szkolny 2021/2022, tj. Zespołu Szkół Technicznych w Międzychodzie,
Zespół Szkół nr 2 w Międzychodzie, Liceum Ogólnokształcącego w Międzychodzie. W odniesieniu
do projektu arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Międzychodzie, Wielkopolski Kurator Oświaty wydał opinię z uwagami.
Zarząd przyjął do wiadomości wyjaśnienia dyrekcji Ośrodka (załącznik nr 3 do protokołu)
i zatwierdził projekt arkusza organizacyjnego SOSzW w Międzychodzie na rok szkolny 2021/2022.
Założenia projektów arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 2021/2022 przedstawia
załącznik nr 4 do protokołu.
c/ rozpatrzył pozytywnie wniosek ZST w Międzychodzie o wyrażenie zgody na dzierżawę
pomieszczenia (dawne warsztaty) przy ul. Dworcowej 18 w Międzychodzie oraz placu przed tym
pomieszczeniem. Kwestię ustalenia odpłatności za dzierżawę pomieszczeń, Zarząd pozostawił w
gestii dyrektora, z zaznaczeniem, że stawka wynajmu musi być wyższa od stawki wynajmu za garaż,
a w umowie należy ustalić zasady korzystania z obiektu i terenu, w szczególności doprecyzować
kwestię dojazdu do placu.
Ad.5.
Zarząd powrócił do tematu rozpatrzenia wniosków Parafii Kwilcz oraz Chrzypsko Wielkie
o dofinansowanie prac konserwatorsko – restauratorskich przy zabytkach, po ich uzupełnieniu.
W oparciu o pozytywną opinię dyrektora Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie do
wniosków, Zarząd zarekomendował niniejsze wnioski do dofinansowania - przyznania dotacji przez
Radę Powiatu dla Parafii Kwilcz na wykonanie prac sondażowych dotyczących kolorystyki wnętrza
świątyni w kwocie 1.800zł, dla Parafii Chrzypsko Wielkie na renowację rzeźb z ołtarza głównego w
kwocie 6.750,91 zł.
Ad.6.
Pani Skarbnik poinformowała o otrzymaniu promesy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w postaci pożyczki na dofinasowanie modernizacji kotłowni
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Międzychodzie.
Zarząd zapoznał się z warunkami pożyczki i skierował zadanie do realizacji.
Ad.7.
W wolnych głosach i wnioskach, Zarząd rozważał możliwości realizacji zadania przebudowy ulicy
Czynu 600-lecia w Międzychodzie bez dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.
Członek Zarządu Jarosław Łożyński zaproponował, aby zmianie uległa nazwa ulicy. Stwierdził,
że zmiana mogłaby pozytywnie wpłynąć na pozyskanie dofinansowania.
Starosta Rafał Litke poinformował, że wystosowaliśmy pismo do Burmistrza Międzychodu z
prośbą o wsparcie finansowe zadania w wysokości 25%.
Zarząd zadecydował, że do rozmów w tym temacie powróci na jednym z najbliższych
posiedzeń.
Kolejno w ramach wolnych głosów i wniosków, głos zabrał Wicestarosta Waldemar Górczyński.
Wicestarosta poinformował, że trwają rozmowy z kandydatem na inwestora, który w swoich
zamierzeniach ma zagospodarowanie działki mieszczącej się przy drodze powiatowej na terenie
Międzychodu ( vis a vis marketu Mrówka). Inwestor zwrócił się z wnioskiem o uzgodnienie zjazdu na
drogę powiatową. Planowana inwestycja na obszarze ok. 8 ha ma obejmować dwa wielolokalowe
budynki mieszkalne oraz część usługową w formie małej galerii handlowej. Wicestarosta proponuje,
by wyrazić zgodę na wybudowanie ronda w miejscu, gdzie miałby znajdować się obiekt handlowy, aby
zapewnić bezpieczeństwo i skomunikować ze sobą sąsiadujące działki, na których również mieszczą się
obiekty handlowe.

Członek Zarządu Jarosław Łożyński powiedział, że jako zarządcy tej drogi, na której miałoby
powstać rondo, należałoby pochylić się nad mapą, wykonać wstępne opracowanie i przedstawić nasze
uwagi i zastrzeżenia projektantom przyszłego Inwestora.
Zarząd przychylił się do propozycji wybudowania ronda.
Następnie głos zabrała członkini Zarządu Klaudia Kolanowska-Sroka i zapytała na jakim etapie jest
rozpatrywanie petycji dotyczącej używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi na Jeziorze
Bielskim.
Starosta Rafał Litke odpowiedział, że petycja znajduje się w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
a następnie dodał, że Komisja dąży do zorganizowania spotkania z wnioskodawcą.
Dalej członkini Zarządu wskazała o dokonanie przeglądu stanu technicznego drogi 1721P
Międzychód-Kolno.
Na tym posiedzenie zakończono.
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