BR.0022.13.2021
PROTOKÓŁ Nr 110/2021
posiedzenia Zarządu Powiatu Międzychodzkiego
w dniu 01 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
3. Dariusz Nowak – Dyrektor PCUW w Międzychodzie
Tematy posiedzenia:
1. Przyjcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
2. Podpisanie umowy, akceptacja treści porozumienia w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałania
w celu przygotowania Wstępnego Studium Planistyczno – Prognostycznego w ramach II etapu naboru do
Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 roku dla
projektu rewitalizacji linii nr 363 na odcinku Skwierzyna- Międzychód
3. Uzgodnienie projektu zmiany MPZP na terenie miasta Sieraków w rejonie ulicy Opalińskich
i Wronieckiej.
4. Oświata.
5. Gospodarka nieruchomościami – wniosek o wykup mieszkania.
6. Wolne głosy i wnioski.
Ad.1.
Zarząd przyjął protokół 109/2021 z dnia 25 marca 2021 r.
Ad.2.
Zarząd:
a/ podpisał umowę z Zakładem Remontów Dróg Gruntowych J. K. Bocheńscy s. c. z Miękowa
na profilowanie, równanie i wałowanie dróg powiatowych gruntowych w roku 2021, za wynagrodzeniem
brutto 947,10 zł/km.
b/ zaakceptował propozycję tekstu porozumienia w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałania w celu
przygotowania Wstępnego Studium Planistyczno – Prognostycznego w ramach II etapu naboru do
Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 roku dla
projektu rewitalizacji linii nr 363 na odcinku Skwierzyna- Międzychód – załącznik nr 2 do protokołu.
Koszt przygotowania Studium na rewitalizację linii szacuje się na kwotę 300tys.zł, z czego 150tys.zł
miałoby pokryć województwo lubuskie, a pozostałe 150tys.zł sześć samorządów, między innymi gmina
Międzychód i powiat międzychodzki.
Zarząd biorąc pod uwagę ilość kilometrów linii po stronie województwa wielkopolskiego, tj. około
4,5km i deklarację gminy Międzychód o dofinansowaniu opracowania kwotą 25tys.zł, zadeklarował
udział własny w kosztach opracowania Studium w kwocie nie większej niż 25tys.zł, upoważniając
starostów do rozmów z marszałkiem województwa wielkopolskiego, a następnie prezydentem Gorzowa
Wlkp.

Ad.3.
W odpowiedzi na wniosek Burmistrza Gminy Sieraków, w drodze postanowienia nr 4/2021, Zarząd
postanowił odmówić uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
na terenie miasta Sieraków w rejonie ulic Opalińskich i Wronieckiej oraz określił warunki, na których może
nastąpić uzgodnienie:

„§ 19
W obszarze działek nr ewidencyjny gruntu: 1367/2, 1368/2, 1367/3 1368/3 oraz w części działek
nr ewidencyjny gruntu 1363/2, 1363/3 należy oprócz terenów zieleni urządzonej ZP uwzględnić usługi
kultury bez prawa zabudowy ZP/1UK.”

Opis sprawy sporządzony przez Referat GN w/m stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad.4.
Z zakresu oświaty, Zarząd:
a/ podpisał aneks nr 1 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
12 tys.zł (+ 1 dziecko).
b/ zatwierdził aneks nr 5 do arkusza organizacyjnego SOSzW w Międzychodzie (+4godz. zajęć WWRD –
2 godz. dla kolejnego dziecka z gm. Kwilcz, 2 godz. dla dziecka z gm. Międzychód),
c/ zapoznał się z wnioskiem PPP w Międzychodzie o wyrażenie zgody na zatrudnienie na zastępstwo
w pełnym wymiarze godzin psychologa i skierował go do rozpatrzenia na kolejne posiedzenie.
Zarząd wskazał na uszczegółowienie wniosku w zakresie danych dotyczących absencji
poszczególnych pedagogów i psychologów w minionym roku, uzasadnienie konieczności zatrudnienie
na zastępstwo (czy oprócz sytuacji pandemicznej i problemów z tym związanych pojawiły się nowe
zadania, więcej wniosków o badania itp.), oraz wyjaśnienie od kiedy miałoby nastąpić zatrudnienie, gdyż
na styczniowy posiedzeniu Zarządu była informacja, iż godziny nieobecnego pedagoga (L4) oraz
odchodzącego na emeryturę (wówczas była informacja, że na przełomie marzec/kwiecień, obecnie,
że lipiec br.) stanowić mają realną oszczędność budżetową.
Dodatkowo członek Zarządu Klaudia Kolanowska-Sroka zawnioskowała o przeprowadzenie analizy
spraw zrealizowanych przez Poradnię w roku 2019, 2020 i obecnym, wg ilości, czasu trwania procesów
diagnostycznych, terminów oczekiwań na badania.
d/ rozpatrzył negatywnie wniosek ZS Nr 2 w Międzychodzie o zabezpieczenie środków finansowych
na przeprowadzenie rozbiórki pomieszczeń gospodarczych (dwóch garaży i wiaty), w związku
z zagrożeniem ich zawalenia się. Szacowany koszt rozbiórki – 6 tys. zł + 2.100 zł opracowanie niezbędnej
dokumentacji.
Natomiast w drodze przeprowadzonego głosowania (2 za, przy 3 głosach wstrzymujących się),
Zarząd wskazał na realizację rozbiórki w ramach środków własnych szkoły i zabezpieczenie przez
dyrekcję miejsca na pomieszczenie techniczne (ewentualny zakup garażu blaszanego i wykorzystanie
jednej z dwóch będących na stanie szkoły bram garażowych).
Prośbę dyrekcji o zwolnienie garażu znajdującego się w budynku szkoły, w którym garażowane są
samochody służbowe Starostwa, w celu jego zaadaptowania na pomieszczenie gospodarcze na potrzeby
szkoły, Zarząd pozostawił do rozstrzygnięcia na linii Starostwo – Szkoła.
Ad.5.
Referat Gospodarki Nieruchomościami w/m przedłożył wniosek p. Edwarda Doroby z dnia 10.03.2021 r.
o sprzedaż wynajmowanego lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Dworcowej 18 w Międzychodzie –
załącznik nr 4 do protokołu.
Zarząd przyjął informację o złożonym wniosku i skierował go do rozpatrzenia na kolejnym posiedzeniu.
Ad.6.
Wolnych głosy i wnioski. Głos zabrali:
1/ członek Zarządu Jarosław Łożyński przekazał pozytywną opinię mieszkańców o pracy przewodniczącej
oraz sekretarza Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, z sugestią
wynagrodzenia pracy tych osób.
2/ członek Zarządu Daniel Kozubowski odniósł się do tworzenia masowych punktów szczepień. Powiedział,
że czytając wytyczne odnośnie tworzenia punktów, ma obawy odnośnie ich zabezpieczenia
w personel medyczny i czy będzie czym szczepić.
Starosta odpowiedział, że dzisiejsze spotkanie z burmistrzami, wójtami i dyrekcją szpitala, o którym
informację przekazał, ma służyć tylko i wyłącznie zabraniu wiedzy, rozpoznaniu możliwości
i zaraportowaniu tego pełnomocnikowi wojewody.
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3/ członek Zarządu Klaudia Kolanowska-Sroka podzieliła wypowiedź p. Jarosława Łożyńskiego wskazując
jeszcze pracownika PCPR p. Bazan. Również uważa, że należy to docenić.
Dalej:
- zapytała, czy prawdą jest, że punkt szczepień w Provicie zaprzestał szczepić,
Starosta odpowiedział, że nie wie tego.
- zapytała również, od kiedy jest planowana zmiana lokalizacji punktu szczepień z powrotem do ZST
ponieważ mieszkańcy otrzymują smsy z informacją o lokalizacji punktu w ZST, a obecnie punkt znajduje
się w ZS nr 2.
Starosta odpowiedział, że punkt szczepień w ZS nr 2 będzie funkcjonował dopóki młodzież nie wróci
do szkół do nauki stacjonarnej. Natomiast treść smsów jest to błąd systemowy ze strony NFZ. Było to
zgłoszone do Funduszu i monitowane przez dyrekcję Szpitala.
- poprosiła o przedstawienie rzeczywistego stanu budynku przy ul. Sikorskiego w Międzychodzie, jakie
jest jego dalsze przeznaczenie.
Starosta odpowiedział, iż budynek jest przeznaczony na sprzedaż.
- odniosła się do niefunkcjonującego sytemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji. Zapytała, czy mimo
to Starostwo ponosi bieżące koszty jego utrzymania oraz poprosiła o przedstawienie analizy
porównawczej wg ilości zrealizowanych spraw w roku 2019,2020 i obecnym,
- zapytała o pracę PCPR po ostatnich decyzjach Zarządu względem p. kierownik.
Starosta odpowiedział, że p. kierownik jest w pracy oprócz pojedynczych dni urlopu, pracuje.
4/ Wicestarosta Waldemar Górczyński odniósł się do przeanalizowanego materiału dotyczącego polskich
stref inwestycyjnych. Wyraził zdanie, iż korzyści idą w stronę miast średnich, natomiast w sposób bardzo
istotny marginalizowane są problemy małych miast. W sposób szczególny zauważa się to za
gospodarność w obszarze zachodniej Wielkopolski. Aby zapobiec takiej teorii, proponuje założenie
nieformalnego związku/ciała, aby artykułować jednym głosem do jednostek, które opracowują
dokumenty podstawowe w tym zakresie, aby dostrzeżono również miasta o liczbie mieszkańców w
przedziale 5 -15 tys. ponieważ ta luka w zakresie zubożenia coraz bardziej się zwiększa i należy wyraźnie
o tym mówić.
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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