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             Protokół  nr  156/2018 
z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  w  Pleszewie 
       w  dniu  15 listopada 2018 r.,  o  godz. 9.30  

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. Renata Garsztka – Naczelnik Wydziału KM 

 
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 26.10.2018 r. oraz protokół nr 155/2018                     
z dnia 6.11.2018 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 : 
 

✓ autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu Powiatu 
Pleszewskiego na rok 2018. W pierwszej części zmiany wynikają z ustalenia kwot dotacji od 
Wojewody Wielkopolskiego, zwiększa się plan dotacji celowej na wydatki bieżące Ośrodka 
Wsparcia w Pleszewie oraz jego doposażenie, a w drugiej części zmiany dotyczą zadań 
drogowych; 

• „Przebudowy drogi powiatowej nr 4341 P w zakresie budowy chodnika                                              
w m. Bielawy.” Założono, że łączna wartość robót wyniesie 36.000 zł i zostanie 
sfinansowana w połowie przez oba samorządy (Gmina Gołuchów + Powiat Pleszewski). 
Powiat planuje dotacje dla Gminy Gołuchów w kwocie 18.000 zł. 

• „Przebudowy drogi powiatowej nr 4339 P w zakresie budowy chodnika                                              
w m. Jedlec.” Założono, że łączna wartość robót wyniesie 20.000 zł i zostanie 
sfinansowane w połowie przez oba samorządy (Gmina Gołuchów + Powiat Pleszewski). 
Powiat planuje dotacje dla Gminy Gołuchów w kwocie 10.000 zł. 

• Przebudowy istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu 
drogi powiatowej nr 4173P. Etap II”. Założono, że łączna wartość robót wyniesie 
300.000 zł i zostanie sfinansowania w połowie przez oba samorządy (Gmina 
Dobrzyca+Powiat Pleszewski). Burmistrz Gminy Dobrzyca wystąpił o rozszerzenie 
zakresu zadania tj. o kontynuację robót na odcinku 50 m. Dodatkowy koszt robót 
wyniesie 36.000 zł w związku z powyższym zwiększa się zaplanowaną dotację dla 
gminy Dobrzyca o kwotę 18.000 zł., 
 

✓ przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu skargi Prokuratora 
Okręgowego w Ostrowie Wlkp. na uchwałę Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie ustalenia 
wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów. 
 Prokurator zarzuca przedmiotowej uchwale istotne naruszenie prawa materialnego poprzez 
ustalenie stawek za usuwanie pojazdów w wysokości przekraczającej faktycznie ponoszone 
przez powiat koszty usuwania pojazdów. W projekcie uchwały Rada Powiatu wskazuje jako 
podmiot który będzie ja wykonywał Starostę Pleszewskiego .  
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Wykonanie uchwały będzie polegało na przygotowaniu odpowiedzi na skargę Prokuratora                       
i przekazaniu jej wraz ze skargą do rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny                            
w  Poznaniu. 

 
Ad. 5 
Zarząd, w ramach  wypracowywanych stanowisk : 
a) w  głosowaniu  (jednogłośnie,  5  głosami  -  za)  podjął uchwały : 

✓ Nr CLVI/309/2018  w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego 
na 2019 rok ( zał nr 3 do prot.), 

✓ Nr CLVI/310/2018 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego 
( stan. zał. nr 4 do prot.), 

✓ Nr CLVI/311/2018 w sprawie powołania składu komisji konkursowej do opiniowania ofert                         
w konkursie na powierzenie realizacji w 2019 roku zadania publicznego w zakresie prowadzenia 
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na 
terenie powiatu. ( stan. zał. nr 5 do prot.). 

 
Ad.6  
Nie realizowano   
 
Ad.  7 
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski -  wobec  wyczerpania  porządku  obrad,  o  godz. 11.00 
zamknął  CLVI debatę  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  w  Pleszewie. 
 
Załączniki: 
Nr  1  -  lista obecności, 
Nr  2  -  porządek  obrad, 
Nr 3  - Uchwała Nr CLVI/309/2018  w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Powiatu 
Pleszewskiego    na 2019 rok . 
Nr 4  - Uchwała Nr CLVI/310/2018 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Pleszewskiego. 
Nr 5 - Uchwała Nr CLVI/311/2018 w sprawie powołania składu komisji konkursowej do opiniowania 
ofert     w konkursie na powierzenie realizacji w 2019 roku zadania publicznego w zakresie prowadzenia 
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie 
powiatu. 
 
 
Protokołowała: 
 
Beata Napierała 
 
 

            Starosta Maciej Wasielewski                           ………………………… 
 

                 Wicestarosta Urszula Balicka                         ............................. 
    
                 Członek Zarządu Michał  Kaczmarek            …........................... 
 

             Członek Zarządu  Zbigniew Serbiak              ……………………………. 
 

            Członek Zarządu Radomir Zdunek                   …........................... 
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