BR.0022.18.2021
PROTOKÓŁ Nr 115/2021
posiedzenia Zarządu Powiatu Międzychodzkiego
w dniu 13 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 w Międzychodzie
Tematy posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
2. Podpisanie umowy, upoważnienie do podpisania umowy.
3. Oświata.
4. Rozpatrzenie pism i wniosków.
Ad.1.
Zarząd przyjął protokół 114/2021 z dnia 06 maja 2021 r.
Ad.2.
Zarząd:
a/ podpisał umowę z Firmą Drogową Magdalena Górna – Racka z Bielska na wykonanie remontów
cząstkowych nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1736 P Sieraków – Grobia – dr. nr 186., na
powierzchni 300 m2, za wynagrodzeniem 38.376,00 zł brutto.

W miejscu tym członek Zarządu Jarosław Łożyński złożył ustny wniosek o montaż barier
energochłonnych na tejże drodze – strona lewa, na odcinku pomiędzy Hutą a OSiR-em (zabezpieczenie
chodnika dla pieszych na wysokości skarpy).
b/ upoważnił starostę oraz wicestarostę do podpisania umowy z BS Pojezierza Międzychodzko – Sierakowskiego
na obsługę bankową Powiatu i jednostek organizacyjnych od 14 maja br. na okres jednego roku, na
dotychczasowych warunkach.

Ad.3.
Z zakresu oświaty, Zarząd:
a/ zatwierdził aneksy do arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 2020/2021 w związku
z wprowadzeniem hybrydowego trybu nauczania od dnia 17 maja br., tj.:
– aneks nr 9 ZST w Międzychodzie,
- aneks nr 5 LO w Międzychodzie,
- aneks nr 7 ZS Nr 2 w Międzychodzie.
Skutek zmian – 25,7 godz./tyg. w stosunku do zmian sprzed 01.02. br.
b/ rozpatrzył pozytywnie wniosek o nauczanie indywidualne dla uczennicy ZS nr 2 w Międzychodzie
w wymiarze 16 godz./tyg. (5godz. lekcyjnych – ujęte w powyższym aneksie i 11 godz. zajęć
praktycznych),
c/ podpisał aneks nr 2 do umowy z Gminą Kwilcz na udzielenie powiatowi pomocy finansowej
na dofinansowanie zadania pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla dzieci z terenu gminy
Kwilcz” realizowane przez SOSzW w Międzychodzie – zwiększenie kwoty dotacji do kwoty
16 tys.zł.

Ad.4.
Zarząd rozpatrzył pisma i wnioski:
1/ DPS w Łężeczkach – wniosek o wyrażenie zgody na bezpłatne zajęcie pasów drogowych drogi
powiatowej nr 1745P poza obszarem zabudowanych w m. Łężeczki w celu umieszczenia dwóch tablic
informacyjnych o lokalizacji Domu na czas nieokreślony.
Niniejszy wniosek Zarząd rozpatrzył pozytywnie ze wskazaniem umieszczenia na tablicy elementu
informującego o poczuciu bezpieczeństwa w Domu.
2/ Przyjął informację z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie Wstępnego Studium
Planistyczno-Prognostycznego między innymi dla linii kolejowej nr 368 – załącznik nr 2 do protokołu.
3/ WUW w Poznaniu – wniosek o przeanalizowanie ewentualnych potrzeb w Domach Pomocy Społecznej
na terenie powiatu w zakresie zadań remontowych z realizacją do 31 grudnia 2021 r.
Odnosząc się do powyższego pisma, Zarząd wskazał na zgłoszenie potrzeb remontowych w DPS
Piłka-Zamyslin – remont łazienek w Zamyślinie, remont sali dziennego pobytu i sali terapii zajęciowej
w Piłce.

Na tym posiedzenie zakończono.
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