BR.0022.7.2021
PROTOKÓŁ Nr 104/2021
posiedzenia Zarządu Powiatu Międzychodzkiego
w dniu 18 lutego 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. Tomasz Tomala – podinspektor Wydziału KD w/m
Tematy posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
2. Podpisanie porozumienia.
3. Podjęcie uchwał + upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.
4. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu zaplanowaną na dzień 25.02.2021 r.
5. Przedstawienie pisma Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka wraz z projektem porozumienia w sprawie
ogólnych zasad współfinansowania kosztów opracowania wstępnego Studium Planistyczno –
Prognostycznego dla Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły”.
6. Wolne głosy i wnioski.
Ad.1.
Zarząd przyjął jednogłośnie protokół nr 103/2021 z dnia 11 lutego 2021 r.
Ad.2.
Zarząd podpisał porozumienie z Powiatem Gostyńskim w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę
i wychowanie dziecka umieszczonego w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Porozumienie dotyczy umieszczenia nieletniej Aleksandry Bilan w Domu Dziecka w Gostyniu
z dniem 23.12.2020 r., za odpłatnością miesięczną w kwocie 5.822,70 zł.
Ad.3.
Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr:
- 104/136/2021 w sprawie przystąpienia Powiatu Międzychodzkiego jako partnera do realizacji projektu
pn. „Utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego skierowanego do dzieci i młodzieży,
na terenie powiatu szamotulskiego i międzychodzkiego” – załącznik nr 2 do protokołu,
- 104/137/2021 w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Międzychodzie – załącznik nr 3 do protokołu.
Jednocześnie
Zarząd
upoważnił
inspektor
ds.
kontroli
Alinę
Napierałę
do dokonania kontroli problemowej w zakresie prawidłowości wydatkowania i terminowości rozliczenia
dotacji celowej otrzymanej z budżetu Powiatu zgodnie z umową nr SO.032.6.2020 z dnia 29.10.2020 r.,
w terminie od 22 do 24 lutego 2021 r.
Ad.4.
Pani Sekretarz przedstawiła projekt porządku obrad sesji Rady Powiatu zaplanowanej na dzień
25 lutego 2021 r., w ramach którego Zarząd zaopiniował pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu
w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Międzychodzkiego na lata 2020-2023
z perspektywą na lata 2024-2027”.
Projekt porządku obrad Rady Powiatu oraz uchwały, stanowią załączniki nr 4 i 5 do protokołu.

Ad.5.
Zarząd zapoznał się z pismem Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka przesyłającym do akceptacji projekt
porozumienia w sprawie ogólnych zasad współfinansowania kosztów opracowania wstępnego Studium
Planistyczno – Prognostycznego dla Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód –
Szamotuły” – załącznik nr 6 do protokołu.
W ślad powyższego pisma, Zarząd zaakceptował bez uwag projekt przedłożonego porozumienia,
a na członka komisji przetargowej z ramienia Powiatu wyznaczył podinspektora Tomasza Tomalę.
Udział procentowy Powiatu w ogóle kosztów opracowania WSPP wyniesie 10,1%, tj. około 120 tys.zł.
Takie środki należy zabezpieczyć w budżecie Powiatu.
Ad.6.
W ramach wolnych głosów i wniosków głos zabrał wicestarosta Waldemar Górczyński. Przedstawił
do wiadomości Zarządu:
- opinię prawną opracowaną przez WOKiSS w Poznaniu zatytułowaną „Moc obowiązująca rozporządzeń
wojewodów o ustanowieniu tzw. obszarowych form ochrony przyrody”,
-

pismo Nadleśnictwa Sieraków w sprawie zamiany gruntów w obrębie Piłka oraz Sieraków Nadleśnictwo
dla potrzeb gospodarki rybackiej na obiekcie stawowym Borowy Młyn, wyrażonej w uchwale Rady
Powiatu z dnia 28 stycznia 2021 r.
Nadleśnictwo informuje, iż dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu
w udzielonej wstępnej akceptacji, zaznaczył, że zgoda na zamianę przedmiotowych gruntów zostanie
udzielona jedynie w przypadku gdy wartość gruntów przejmowanych w zasób Lasów Państwowych
będzie co najmniej równa lub przewyższająca wartości gruntów oddawanych, bez dopłat.
Na podstawie aktualnych operatów wyceny nieruchomości wartości gruntów, Nadleśnictwo
stwierdza różnicę w wartości działek (o 5.339,55 zł) i w celu spełnienia warunków otrzymania zgody na
zamianę gruntów, wnosi o dołączenie do zamiany działki nr 63/3 sąsiadującej z gruntami będącymi
w zarządzie Nadleśnictwa.
Odnosząc się do powyższego Zarząd odrzucił propozycję dołączenia do zamiany działki nr 63/3.
Przychylił się do propozycji Wicestarosty, iż przedmiotem ewentualnej ekwiwalentności może być
fragment północnej części działki, sąsiadującej bezpośrednio ze źródliskami.

-

pismo Burmistrza Międzychodu adresowane do Pracowni Projektowej „Inwestor Konin” Stanisław
Wajrak, przesyłające wezwanie Dyrektora Zarząd Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. dotyczące
konieczności uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia, załączonej do wniosku o wydanie
decyzji środowiskowej dla zadania – przebudowa drogi powiatowej nr 1718P Międzychód – Stare
Gorzycko, dz. nr 1201 w m. Międzychód,
Wody Polskie, w związku ze złożonym wnioskiem Burmistrza Międzychodu o wydanie opinii co do
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia, wezwały
Burmistrza Międzychodu do uzyskania od inwestora dodatkowych wyjaśnień do informacji zawartych w
przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia (do udzielenia odpowiedzi zobowiązany jest
projektant Stanisław Wajrak).

-

stan sprawy w toczącym się postępowaniu odszkodowawczym z powództwa państwa Wansorrów za
zalanie nieruchomości w m. Dzięcielin. Sprawa jest w Sądzie, chcieliśmy ugody, lecz nie zostało to
przyjęte przez stronę. Idąc dalej, dokonano szczegółowej analizy akt sprawy. Powstały wątpliwości, czy
budynek mieszkalny został wybudowany zgodnie z pozwoleniem na budowę (wg zatwierdzonych
rzędnych poziom „0” został zaniżony o około 50cm), co spowodowało zalanie wnętrz budynku. Do tego
dochodzi nasyp pod drogę wewnętrzną - Gminy, która została urządzona bez pozwolenia na budowę
(co stworzyło groblę). W sytuacji tej, jeżeli straty nastąpiły to można domniemać, że współwinna jest
również Gmina. W dniu 23 lutego br. odbędzie się kolejna rozprawa.
Następnie zainicjował temat zwiększenie zatrudnienia radców prawnych na potrzeby urzędu Starostwa.
Zarząd zapoznał się z tematem. Wskazał na wewnętrzne ustalenia w tym zakresie i przedstawienie
rekomendacji na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu.
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Dalej Członkowie Zarządu Daniel Kozubowski oraz Klaudia Kolanowska – Sroka wywołali temat szczepień
przeciw COVID-19 - zmiany lokalizacji punktu szczepień ze Szpitala do budynku ZST przy ul. św. Jana
Pawła II oraz szczepień nauczycieli – jaki procent nauczycieli zostanie zaszczepiony oraz jak wygląda
realizacja szczepień przez punkt np. w Provicie.
Starosta odpowiedział, że przeniesienie punktu szczepień do budynku przy ZST było podyktowane
względami organizacyjnymi, zachowaniem reżimu sanitarnego, gdyż osoby oczekujące na szczepienie
„mieszały się” z pozostałymi pacjentami Szpitala.
Jeżeli chodzi o szczepienia nauczycieli to odpowiedział, że nie ma szczegółowych danych. Póki co,
to nie są szczepieni nauczyciele spoza Ośrodka. Wie, że w jednej szkole trwają zapisy - zadeklarowało się
20% nauczycieli.
Jeżeli chodzi o realizację szczepień przez punkt w POZ-ecie, to są one realizowane, lecz na mniejszą
skalę niżeli wykonuje szczepienia punkt szpitalny.
Na tym posiedzenie zakończono.
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