BR.0022.32.2021
PROTOKÓŁ Nr 129/2021
posiedzenia Zarządu Powiatu Międzychodzkiego
w dniu 09 września 2021 r.
Obecni:
1. Rafał Litke – Przewodniczący Zarządu
2. Klaudia Kolanowska-Sroka – Członek
3. Jarosław Łożyński - Członek
(Lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu)
Uczestniczyli:
1. Elżbieta Piechowiak – Skarbnik Powiatu
2. Dariusz Cichoradzki – przedstawiciel inwestora firmy TMBD I Sp z o.o.
3. Bartosz Grobelny – Dyrektor SP ZOZ w Międzychodzie
Tematy posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
2. Podpisanie umowy.
3. Podjęcie uchwały.
4. Uzgodnienie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód dla części
obrębu Bielsko – ul. Przemysłowa.
5. Upoważnienie dla pana Mateusza Mokwińskiego.
6. Przedstawienie koncepcji budowy ronda na ul. Jana Pawła II w Międzychodzie i jego finansowania.
7. Wizyta Dyrektora SP ZOZ w Międzychodzie.
8. Omówienie zmian do budżetu powiatu.
9. Wolne głosy i wnioski.
Ad.1.
Zarząd przyjął protokół nr 128/2021 z dnia 01 września 2021 r.
Ad.2.
Zarząd podpisał umowę z panem Adamem Wojciechowskim o wykupienie praw do druku książki „Zabytki
Powiatu Międzychodzkiego w szkicach”.
Ad.3.
Zarząd podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie gruntu położonego w Piłce.
Załącznik nr 2 do protokołu.
Ad.4.
Zarząd, na wniosek Inwestora – Firmy Marbo o zniesienie zakazu lokalizacji przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i zniesienia zakazu lokalizacji zakładów o zwiększonym lub
dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii na terenie zakładu Marbo, ponownie przystąpił do uzgodnienia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód dla części obrębu Bielsko – ul.
Przemysłowa. Zarząd odniósł się do wniosku w formie wyrażenia milczącej zgody, zwracając uwagę
na zagrożenie wynikające z możliwości jakie dają po zmianie zapisy MPZP Gminy Międzychód
w kontekście negatywnych skutków dla środowiska. Przedmiotowa zmiana planu w zakresie linii zabudowy
i zmiany gabarytów budynków była uzgodniona na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2019 r.
Ad.5.
Zarząd upoważnił pana Mateusza Mokwińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą:
Pracownia Projektowa MTRAKT Zielona Góra do występowania przed urzędami administracyjnymi
w sprawach związanych z uzyskaniem wszelkich uzgodnień dotyczących dokumentacji projektowej
i zgłaszaniem robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1746P na odc.
od drogi wojewódzkiej nr 182 do m. Mylin, na długości ok. 1,5 km”.

Ad.6.
Pan Dariusz Cichoradzki przedstawił koncepcję budowy ronda na ul. Św. Jana Pawła II do inwestycji mającej
polegać na budowie obiektu handlowego przy drodze powiatowej Międzychód – Dzięcielin.
Ad.7.
Dyrektor SP ZOZ w Międzychodzie przestawił system zatrudnienia i płac personelu medycznego. Poruszono
również temat konieczności przedłużenia zawieszenia funkcjonowania oddziału pediatrycznego, Dyrektor
przedstawił sytuację związaną z deficytem kadry lekarskiej w zakresie pediatrii i neonatologii w kraju
i naszym regionie. Poinformował o ciągłych próbach reaktywacji oddziału. Niestety z uwagi na brak
dostatecznej liczby lekarzy tej specjalizacji w chwili obecnej jest to niemożliwe. W podsumowaniu dyskusji,
Dyrektor SP wspólnie z Zarządem zadeklarowali kontynuowanie działań mających na celu reaktywowanie
pediatrii.
Ad.8.
Pani Skarbnik przedstawiła braki w płacach i pochodnych, w tym braki w oświacie. Załącznik nr 3 do
protokołu.
Ponadto Zarząd rozpatrzył pozytywnie wnioski jednostek dotyczące zmian w budżecie (ZST, ZS Nr 2, LO,
SOSzW, PPP, PUP, PCUW, DPS Piłka-Zamyślin, DPS Łężeczki, KP PSP oraz Starostwo PowiatoweWydział KD i GN) . Powyższe zmiany zostaną ujęte w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany
budżetu na 2021 rok.
Ad.9.
W ramach wolnych głosów i wniosków pani Skarbnik, przedstawiła wykaz świadczeń występujących
w PCPR w Międzychodzie dla rodzin zastępczych i usamodzielnianych z pieczy zastępczej. Załącznik nr 4
do protokołu.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała

Przewodniczący Zarządu
Rafał Litke

Joanna Kowal

Członkowie Zarządu:
1. Klaudia Kolanowska-Sroka

……………………………….….

2. Jarosław Łożyński

………………….……………….

