Protokół nr 155/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie
w dniu 6 listopada 2018 r. o godz. 10:00
w siedzibie Starostwa przy ul. Poznańskiej 79, sala 107.

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot.)
oraz zaproszeni goście:
1. Sławomir Sobczyk - Naczelnik Wydziału OK
2. Marcin Sitnicki – Naczelnik NR
3. Mariusz Depa - Inspektor w NR
4. Danuta Mandryk - Inspektor w NR
Ad. 1
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski dokonując otwarcia posiedzenia powitał zebranych,
stwierdził quorum oraz przedstawił proponowany porządek obrad (zał. nr 2 prot.).
Ad. 2
Zarząd, przez aklamację, przyjął protokół nr 154/2018 z dnia 26 października 2018 r. ( uwag nie
wniesiono).
Ad. 3
Do proponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono.
Ad. 4
Zarząd zaopiniował pozytywnie projekty Uchwał Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie:

a) zmian w budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2018 rok;
b) zmiany WPF Powiatu Pleszewskiego;
c) szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Powiatowi Pleszewskiemu lub jego
jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz
wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg, a także niedochodzenia
należności o charakterze cywilnoprawnym;
d) przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pleszewskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3ust.3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
Ad. 5
Zarząd w ramach wypracowywanych stanowisk:
a) podjął decyzję o przekazaniu na rzecz Liceum i Gimnazjum im. St. Staszica w Pleszewie jako środka
trwałego zadania inwestycyjnego ,,Dostosowanie istniejących warunków technicznych w budynku LiG
im. Stanisława Staszica w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 38 do obowiązujących przepisów ochrony
przeciwpożarowej";
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b) wyraził zgodę na realizację robót dodatkowych, polegających na przesunięciu płotu w ramach
inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów –
Kuchary”;
c) postanowił o ogłoszeniu kolejnego postępowania przetargowego pisemnego nieograniczonego na
sprzedaż działki nr 22/6 położonej w Marszewie. Nieruchomość oznaczona jest jako działka nr 22/6 o
pow. 1,1159 ha, ark. mapy 3, obręb Marszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie. Dla
nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KZ1P/00038864/2, w której jako właściciel wpisany
jest Powiat Pleszewski.
Działka położona przy drodze powiatowej Pleszew – Czermin. Działka zabudowana elementami dwóch
wiat stalowych wystawowych przeznaczonych do rozbiórki z uwagi na bardzo duże zużycie techniczne
oraz wiatą stalową o znacznym stopniu zużycia. Nieruchomość w części utwardzona i w części
ogrodzona. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Nieruchomość nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew działka opisana
jako ,,istniejące i projektowane tereny o dominującej funkcji obiektów produkcyjnych, składów,
magazynów lub zabudowy usługowej o symbolu P/U”.
Cena wywoławcza nieruchomości, zgodnie z wycena rzeczoznawcy, wynosi 321.260,00 zł. netto .
Do ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej w chwili
zawarcia umowy sprzedaży.
Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się 17 grudnia 2018 r. o godzinie 10:00 w sali 107
Starostwa Powiatowego w Pleszewie ul. Poznańska 79.
d) postanowił o oddaniu w dzierżawę na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym na rzecz
dotychczasowych dzierżawców działek nr: 2/5, 5, 6, 53, 7/1, 24, 55, 66, obręb Marszew, o łącznej
powierzchni 53,1400. Czynsz dzierżawny będzie wynosił 2 500 zł za 1 ha.
e) przyjął do wiadomości wyniki przetargu nieograniczonego na „ Zakup energii elektrycznej na
potrzeby oświetlenia ulicznego (…) na rok 2019”. W dniu 30.10.2018 r. nastąpiło otwarcie 2019”.
Zostały złożone cztery oferty.
Dwie oferty z najniższymi cenami są następujące:
cena jednostkowa Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. do 31.12.2019 r. 0,3535 zł netto/kWh
cena jednostkowa ENERGA OBRÓT S. A. do 31.12.2019 r. 0,3556 zł netto/kWh.
Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych pozwalających na wybór oferty z „drugą”
ceną w przypadku, gdyby w toku procedury przetargowej okazało się, że oferta Tauron podlega
odrzuceniu.

Ad.6
Nie realizowano.
Ad.7
Nie realizowano.
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski - wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 11:45
zamknął debatę CLV posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie.

Załączniki:

Nr 1 - lista obecności,
Nr 2 - porządek obrad.
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Protokołowała:
Bogusława Prażucha

Starosta Maciej Wasielewski

…………………………

Wicestarosta Urszula Balicka

………………………..

Członek Zarządu Michał Kaczmarek

…………………………

Członek Zarządu Zbigniew Serbiak

…………………………

Członek Zarządu Radomir Zdunek

…………………………
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