Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu
i jednostek organizacyjnych

Przetargi i sprzedaż nieruchomości
15 września 2020 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji
projektowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 3672P Koszuty – Pętkowo. Termin składania
ofert został wyznaczony do 30 września 2020 roku do godz. 8.00.
W ramach zadania wykonany zostanie projekt rozbudowy drogi na długości ok. 5.640 mb
wg przebiegu: od drogi krajowej nr 11 w Koszutach do miejscowości Słupia Wielka – odcinek
długości 1.300 mb w terenie niezabudowanym, poprzez miejscowość Słupia Wielka – odcinek
długości 1.050 mb w terenie zabudowanym, następnie na odcinku Słupia Wielka do miejscowości
Pętkowo – odcinek długości 3.290 mb w terenie niezabudowanym.
Termin opracowania dokumentacji – 15 miesięcy od daty podpisania umowy.
Zarząd Powiatu Średzkiego podjął decyzje w sprawie ustalenia cen sprzedaży oraz terminu
pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości. Przetargi odbędą się
w dniu 30 listopada 2020 roku.
Ceny zostały ustalone w poniższych wysokościach:
Oznaczenie
nieruchomości wg
ewidencji gruntów

Powierzchnia
0,9990 ha

3831/6

w tym:
R II – 0,9990 ha

0,9400 ha
3831/7

w tym:
R II – 0,9400 ha

Numer księgi
wieczystej

Cena wywoławcza

PO1D/00063081/2

999.000,00 zł *

PO1D/00063082/9

940.000,00 zł *

PO1D/00063083/6

927.400,00 zł *

PO1D/00063084/3

942.400,00 zł *

PO1D/00056026/7

6.600.000,00 zł *

PO1D/00056025/0

6.762.000,00 zł *

0,9274 ha
3831/8

w tym:
R II – 0,8776 ha
R IIIa – 0,0498 ha

0,9424 ha
3831/9

w tym:
R II – 0,0422 ha
R IIIa – 0,9002 ha

12,0000 ha
3831/12

w tym:
R II – 3,5138 ha
R IIIa – 8,2689 ha
R IVa – 0,2173 ha

9,6600 ha
3825

w tym:
R II – 7,1800 ha
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R IIIa – 2,4800 ha

7,5997 ha
3831/11

w tym:
R II – 3,3500 ha
R IIIa – 4,2497 ha

PO1D/00056026/7

5.319.790,00 zł *

PO1D/00056026/7

4.135.320,00 zł *

PO1D/00056025/0

17.879.400,00 zł *

PO1D/00056026/7

13.459.600,00 zł *

4,5948 ha
3831/13

w tym:
R II – 1,7965 ha
R IIIa – 0,7251 ha
R IVa – 1,5455 ha
R V – 0,5277 ha

32,5080 ha
3835

w tym:
R II – 8,5619 ha
R IIIa – 22,7934 ha
R IIIb – 1,1527 ha

24,4720 ha
3838

w tym:
R II – 5,6715 ha
R IIIa – 17,9320 ha
R IIIb – 0,7600 ha
R V – 0,1085 ha

* Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.
Aktualnie stawka podatku wynosi 23%.

Dojazd do nieruchomości oznaczonych jako działki nr: 3831/11, 3831/12 i 3831/13 odbywać się
będzie przez działkę nr 3833, która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
stanowi drogę. Do czasu wybudowania drogi na działce nr 3833 zostanie ustanowiona odpłatna
służebność drogi koniecznej. Nabywcy działek nr: 3831/11, 3831/12 i 3831/13 zobowiązani będą
do uiszczania opłat rocznych z tytułu ustanowienia służebności drogi koniecznej w wysokości
3.265,00 zł brutto.
Działki, na sprzedaż których przetargi odbędą się w dniu 30 listopada 2020 roku zostały
zaznaczone na załączniku graficznym.
Inwestycje i remonty na drogach powiatowych
W okresie od 9 września 2020 roku do 20 września 2020 roku spółka Powiatowe Centrum
Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją powierzonych zadań:
I. Bieżącego utrzymania oraz konserwacji i naprawy nawierzchni dróg powiatowych podjęła
następujące działania:
1) Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych:


Droga nr 2410P odc. Bieganowo – granica powiatu – 4,63 m2/1cm



Droga nr 2411P odc. Zielniki – Pławce – 14,70 m2/1cm
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Droga nr 4076P w m. Komorze – 19,63 m2/1cm



Droga nr 3662P w m. Środa Wielkopolska (ul. Nekielska) – 5,32 m2/1cm



Droga nr 3671P odc. Krzykosy – Solec – 125,37 m2/1cm



Droga nr 3671P odc. Nadziejewo – Garby – 41,4 m2/1cm



Droga nr 4084P w m. Kruczyn – 36,89 m2/1cm



Droga nr 3735P odc. Majdany – Potachy – 25,77 m2/1cm

RAZEM: 273,71 m2/1cm
2) Wykaszanie poboczy, rowów i skarp dróg powiatowych:


Droga nr 2410P – 163.500,00 m2,



Droga nr 2411P – 34.000,00 m2,



Droga nr 2481P – 6.000,00 m2,



Droga nr 2907P – 47.000,00 m2,



Droga nr 3672P – 17.000,00 m2,



Droga nr 3673P – 20.000,00 m2,



Droga nr 3679P – 58.000,00 m2,



Droga nr 3740P – 8.000,00 m2,



Droga nr 3773P – 14.000,00 m2.

RAZEM: 389.500,00 m2
3) Naprawa/montaż oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego:


Droga nr 2411P w m. Babin: znak A-18b 1 szt.



Droga nr 3767P w m. Mączniki: znak U-18b 1 szt.



Droga nr 3677P w m. Wiktorowo: znaki B-33 3 szt.



Droga nr 3671P w m. Chwałkowo: znaki B-33 4 szt., A-4 1 szt.



Droga nr 3676P w m. Sulęcinek: znak A-3 1 szt.



Droga nr 3674P w m. Słupia Wielka: znak B-36 1 szt.



Droga nr 3679P w m. Kolniczki: znak D-42 1 szt.



Droga nr 3671P w m. Borowo: wymiana słupków,



Droga nr 3670P w m. Szlachcin: znak B-18 1 szt., B-33 1 szt.



Droga nr 3732P w m. Olszewo: znak B-33 1 szt., poprawa znaku U-9 1 szt.



Droga nr 3732P w m. Henrykowo: znak B-33 1 szt.



Droga nr 4084P w m. Chwalęcin: znaki A-7 2 szt., T-1 1 szt., D-1 1 szt.



Droga nr 3663P w m. Poświątno: znaki B-27 2 szt., B-33 1 szt. poprawa znaku E-13 1 szt.
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Droga nr 3662P w m. Mączniki: poprawa znaku A-6c 1 szt.



Droga nr 2473P w m. Jeziory Wielkie: znak A-6c 1 szt.



Droga nr 3735P w m. Zaniemyśl: znaki D-3 1 szt., B-2 1 szt.



Droga nr 3738P w m. Majdany: znak A-7 1 szt.



Droga nr 3735P w m. Potachy: znak E-17a 1 szt., E-18a 1 szt., A-3 1 szt.



Droga nr 3671P w m. Krzykosy: znak D-43 1 szt., poprawa znaku E-13 1 szt.



Droga nr 4084P w m. Kruczyn: znak A-17 1 szt.

4) Profilowanie powierzchni powiatowych dróg gruntowych:


Droga nr 3738P na odc. Majdany – Lubonieczek,



Droga nr 4072P w m. Zwola.

5) Cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów:


Droga nr 3671P w m. Solec Wlkp.

6) Pozostałe prace interwencyjne:


Wykaszanie zieleni przy oznakowaniu pionowym oraz urządzeniach bezpieczeństwa ruchu
drogowego – teren powiatu średzkiego,



Ścinka gruntowych poboczy – droga nr 3721P w Środzie Wielkopolskiej (ul. Kosynierów).

II. Naprawa gminnych dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Środa Wlkp. – w trakcie realizacji.
III. Ścinka gruntowych poboczy dróg gminnych na terenie gminy Środa Wlkp. – w trakcie realizacji.
IV. Wykonywanie usługi przeprawy promowej na rzece Warcie w miejscowości Dębno.
Zarządzanie kryzysowe
W związku z panującą pandemią Koronawirusa SARS-CoV-2 cyklicznie odbywały się posiedzenia
Powiatowego

Zespołu

Zarządzania

Kryzysowego

za

pomocą

wideokonferencji

w dniach: 10, 17 września br. W pracach PZZK uczestniczyli również zaproszeni goście, a także
Wójtowie Gmin Powiatu Średzkiego i osoby odpowiedzialne za Zarządzanie Kryzysowe
w poszczególnych Gminach. Na posiedzeniach poszczególne jednostki, a także służby inspekcje
i straże omawiały działania podjęte w związku z panującą pandemią oraz na bieżąco monitorowały
sytuację w powiecie.
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18 września br. w siedzibie Starostwa Powiatowego, odbyło się posiedzenie „Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego”. Podczas posiedzenia komisji przedstawiona została
informacja Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej, o stanie
zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych na terenie Powiatu Średzkiego w 2019 r., a także
podsumowanie efektów działalności za 2019 rok przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.
Powiat Średzki w miesiącu wrześniu przekaże dotacje w kwocie 2.000 zł., na Fundusz Wsparcia
Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Na pokrycie części kosztów
zakupu „Pneumatycznego namiotu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży
w Środzie Wielkopolskiej”.
Promocja powiatu
13 września br. w Pólku pod Bralinem w Gminie Bralin i Powiecie Kępińskim odbyło się
III Ogólnopolskie Święto "Wdzięczni Polskiej Wsi". Jest to coroczne święto, którego patronem
jest Prezes Rady Ministrów, a organizatorem tegorocznej imprezy Kancelaria Prezesa Rady
Ministrów oraz Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Powiat Średzki reprezentowali
Michał Matelski – Członek Zarządu Powiatu, Bartosz Wieliński – Sekretarz Powiatu oraz Marek
Wieland – Kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego/Radny
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej. Każdy z Powiatów naszego województwa został
poproszony o dostarczenie jednego wieńca dożynkowego, który na czas mszy dożynkowej ozdobił
wnętrze Sanktuarium Maryjnego na Pólku pod Bralinem. Mszę dożynkową prowadził Arcybiskup
Metropolita Poznański Stanisław Gądecki – Przewodniczący Episkopatu Polski. Powiat Średzki
reprezentował wieniec dożynkowy Gminy Dominowo 2020, który przygotowała Pani Anna Socha
z Rusiborka.
11 września br. Starosta Średzki Ernest Iwańczuk oraz Burmistrz Miasta Piotr Mieloch, a także
przedstawiciele m.in. Stowarzyszenia Biało-Czerwona oraz Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór
w Koszutach" upamiętnili na cmentarzu średzkim rozstrzelanie 11.09.1939 roku, dwóch młodych
chłopców - Józefa Ratajczaka i jednej osoby nieznanej. Były to pierwsze ofiary okupacji
hitlerowskiej na ziemi średzkiej. Następnie delegacje udały się na ul. Górki 5, przed budynek
obecnego Przedszkola nr 3, gdzie mieściło się więzienie Gestapo, NKWD i UB, aby upamiętnić
więźniów dawnych katowni.
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17 września br. Starosta Ernest Iwańczuk wraz Wicestarostą Małgorzatą Wiśniewską-Zabłocką
oraz Członkami Zarządu Michałem Matelskim oraz Bogusławem Biernatem wzięli udział
w uroczystościach upamiętniających 81. rocznicę rozstrzelania przez hitlerowców 21 mężczyzn
na Łąkach Kijewskich oraz rocznicę agresji sowieckiej na Polskę.
Władze samorządowe oraz delegacje mieszkańców złożyły kwiaty pod tablicą pamiątkową
na Łąkach Kijewskich, w miejscu pamięci obok cukrowni oraz na Starym Rynku. Na rynku
brat kurkowy Ryszard Waligóra odczytał apel poległych. Organizatorem uroczystości był Zarząd
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Środzie Wielkopolskiej.
Bezrobocie w Powiecie
Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż stopa bezrobocia wg. GUS na
koniec lipca 2020 roku wynosi, dla:


kraju 6,1 %



województwa wielkopolskiego 3,7 %



powiatu średzkiego 7,2 %.

Na koniec sierpnia 2020 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 1728 osób
i zmniejszyła się o 32 osoby w stosunku do liczby bezrobotnych zarejestrowanych w PUP
na koniec lipca 2020 roku.
Ponadto informuje, że:
1) Od 10 września 2020 roku do 21 września 2020 roku staże rozpoczęło 8 osób bezrobotnych.
2) Na dzień 21 września 2020 roku o udzielenie jednorazowo środków na podjęcie działalności
gospodarczej wpłynęły 102 wnioski:


89 rozpatrzono pozytywnie



12 negatywnie



podpisano 73 umowy



3 rezygnacje



1 nie rozpatrzony

Monitorowanych jest :


1 umowa z 2017 roku



28 umów z 2019 roku.
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3) Na dzień 21 września 2020 roku monitorowanych jest 47 trwających umów o refundację kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w tym:


z 2018 roku – 20 umów,



z 2019 roku – 17 umów,



z 2020 roku - 10 umów

Z drugiego naboru wpłynęło 6 wniosków, rozpatrzono pozytywnie 6, oczekują na podpisanie.
Na dzień 21 września 2020 roku (dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego
bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia) monitorowane są 2 umowy:


z roku 2018 – 1 umowa,



z roku 2019 – 1 umowa.

Rozliczana miesięcznie 1 umowa.
4) Na dzień 21 września 2020 roku złożono 34 wnioski o zwrot części kosztów związanych
z utworzeniem stanowiska pracy dla repatriantów:


umowy w trakcie z 2018r. –6 umów,



umowy w trakcie z 2019r. –17 umów,



umowy w trakcie z 2020r. – 31 umów

2 rezygnacje przed zawarciem umowy, 1 rozwiązanie umowy.
5) Na dzień 21 września 2020 roku w trakcie realizacji jest 31 umów z Krajowego Funduszu
Szkoleniowego:


z 2018 roku – 1 umowa



z 2019 roku – 2 umowy



z 2020 roku – 28 umów.

6) Na dzień 11 września 2020 roku wpłynęło 15 wniosków z rezerwy KFS, wnioski są w trakcie
rozpatrywania.
7) Od 8 września 2020 roku do 21 września 2020 roku wpłynęło 586 oświadczeń o wpis
do ewidencji powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom.
Od 1 stycznia 2020 roku do 21 września 2020 roku wpłynęło 6363 oświadczeń o wpis do ewidencji
powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom.
Od 8 września 2020 roku do 21 września 2020 roku wpłynęło 27 wniosków na pracę sezonową
cudzoziemca.
Od 1 stycznia 2020 roku do 21 września 2020 roku wpłynęło 999 wniosków na pracę sezonową
cudzoziemca.
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