BR.0022.12.2021
PROTOKÓŁ Nr 109/2021
posiedzenia Zarządu Powiatu Międzychodzkiego
w dniu 25 marca 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. Przyjcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
2. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego oraz planów finansowych
instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2020 rok – podjęcie
uchwały.
3. Zatwierdzenie bilansu z wykonania budżetu jst sporządzonego na dzień 31.12.2020r.
4. Podpisanie wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Adaptacja pomieszczeń na nową
lokalizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SP ZOZ Międzychód.”
5. Skierowanie zaproszenia do składania propozycji przedsięwzięć z zakresu kultury oraz kultury fizycznej
i sportu, do których Powiat Międzychodzki mógłby się włączyć w charakterze współrealizatora w okresie
II,III,IV kwartału 2021 roku.
6. Gospodarka nieruchomościami – rozpatrzenie wniosków o wyrażenie zgody na:
a/ wycinkę drzew na terenie przy ZST w Międzychodzie przy ul. św. Jana Pawła II w związku z budową
boiska sportowego,
b/ zlecenie czynności geodezyjnych na odcinku drogi nr 1737 P (Góra-Przemyśl).
7. Rozpatrzenie wniosku KPP w Międzychodzie o dofinansowanie zakupu samochodu.
8. Wolne głosy i wnioski – stanowisko w sprawie glifosatu.
Ad.1.
Zarząd przyjął protokół 108/2021 z dnia 18 marca 2021 r.
Ad.2.
Zarząd zapoznał się i zatwierdził:
- wykonanie budżetu Powiatu Międzychodzkiego za rok 2020,
- wykonanie plan finansowego Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie za rok 2020,
- wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Międzychodzie – wersja IV grudzień 2020,
- informację o stanie mienia powiatu sporządzoną na dzień 31.12.2020r. – załącznik nr 2 do protokołu,
w konsekwencji czego podjął jednogłośnie uchwałę nr 109/141/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego oraz planów finansowych instytucji kultury
i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2020 rok – załącznik nr 3 do protokołu.

Ad.3.
Zarząd zapoznał się i zatwierdził bilans z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego sporządzony
na dzień 31.12.2020r. – załącznik nr 4 do protokołu.
Ad.4.
Zarząd postanowił o podpisaniu i skierowaniu wniosku o udzielenie dotacji celowej z rezerwy ogólnej
budżetu państwa w trybie art. 20a ustawy z dnia 6.12.2016 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, dla
inwestycji pn. „Adaptacja pomieszczeń na nową lokalizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
SP ZOZ w Międzychodzie z dostosowaniem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu
organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii”.

Ad.5.
Zarząd postanowił o skierowaniu zaproszenia do składania propozycji przedsięwzięć z zakresu kultury oraz
kultury fizycznej i sportu, do których Powiat Międzychodzki mógłby się włączyć w charakterze
współrealizatora w okresie II,III,IV kwartału 2021 roku, z terminem składania wniosków do 26 kwietnia
2021r.,
Ad.6.
Z zakresu gospodarki nieruchomościami, Zarząd rozpatrzył pozytywnie wnioski o wyrażenie zgody na:
a/ wycinkę 37 drzew usytuowanych na terenie działki nr 529/2 przy ul. św. Jana Pawła II w Międzychodzie,
w związku z budową boiska sportowego przy ZST,
b/ zlecenie czynności geodezyjnych na odcinku drogi nr 1737 P (Góra-Przemyśl) w związku z planowanym
remontem drogi powiatowej .
Opisy spraw sporządzone przez Referat GN w/m stanowią odpowiednio załącznik nr 5 i 6 do protokołu.
Ad.7.
Zarząd rozpatrzył wniosek KPP w Międzychodzie o wyasygnowanie z budżetu Powiatu kwoty 33 tys.zł
na zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej .
Wnioskowany zakup auta, Zarząd postanowił wesprzeć kwotą 16.500zł.
Ponadto wskazał, aby środku z Funduszu Wsparcia (kwota 4tys.zł) zostały wydatkowane racjonalnie, np.
na zakup narkotestów, ostatecznie stanowiły dofinansowanie do zakupu pojazdu.
Ad.8.
Wolne głosy i wnioski.
Zarząd postanowił zawnioskować podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu o wycofanie z porządku obrad
stanowiska w sprawie stosowania glifosatu wskazując na konieczność jego przeredagowania po uprzednim
jego skierowaniu pod obrady Komisji Rolnictwa,…
Następnie członek Zarządu Klaudia Kolanowska-Sroka odnosząc się do funkcjonowania punktu szczepień
oraz poradni specjalistycznych przy SP ZOZ, zwróciła uwagę na tłoczenie się osób oczekujących
w poczekalniach, tworzenie się kolejek, sugerując przeciwdziałanie takim sytuacjom.
Starosta odpowiedział, że Szpital stara się przeciwdziałać kolejkom, lecz jest to trudne do
wyegzekwowania wśród pacjentów z różnych przyczyn. Jedni przychodzą przedwcześnie niż na umówioną
godzinę wizyty, drudzy przychodzą z osobami towarzyszącymi itp. i stąd robi się tłoczno. Personel szpitala
stara się reagować w takich sytuacjach, ale nie zawsze skutecznie. Tworzenie się kolejek zależy także
od tempa pracy lekarzy, którzy kwalifikują pacjentów do szczepienia, na co trudno mieć wpływ.
Dalej odniosła się do tematu ruchu motorowodnego na jeziorach. Wskazała na pismo złożone przez
mieszkańców odnoście j. Bielskiego oraz zasygnalizowany temat j. Chrzypskiego. Zapytała się, czy w tym
temacie włodarze w jakiś sposób wypowiedzieli się, czy to jest tylko i wyłącznie ze strony mieszkańców
i chciałaby, aby Zarząd na jednym z kolejnych posiedzeń pochylił się nad tematem i przeprowadził dyskusję.
Starosta odpowiedział, że jeżeli chodzi o j. Chrzypskie to decyzja należy do sejmiku województwa,
natomiast ogólnie rzecz biorąc temat został przekazany podczas spotkania komendanta policji z włodarzami.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała

Przewodniczący Zarządu

Iwona Juszczyk

Rafał Litke
Członkowie Zarządu:
1. Waldemar Górczyński
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