
                                                                      Protokół  nr 134 /2018 
z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  w  Pleszewie 

       w  dniu  8 maja 2018 r.  o  godz. 11:40 
w siedzibie Starostwa przy ul. Poznańskiej 79, sala 107. 

 
W  posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 do prot.).  
oraz zaproszeni goście: 
1. Elżbieta Spychaj – Inspektor w Wydziale OK 
2. Marcin Sitnicki  – Naczelnik Wydziału NR 
3.  Romana Klamecka – Inspektor w Wydziale OR 
4.  Danuta Mandryk – Inspektor w NR 
Ad. 1 
Starosta Maciej Wasielewski powitał zebranych, po stwierdzeniu quorum, dokonał  otwarcia 
posiedzenia. Przedstawił  proponowany  porządek  obrad  (zał.  nr  2 do prot.). 
 
Ad.  2 
Zarząd,  przez  aklamację,  przyjął  protokół  nr 133/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. (uwag nie 
wniesiono). 
Ad.  3 
Do  proponowanego  porządku  obrad  uwag  nie  wniesiono. 
Ad.  4 
Nie realizowano. 
 
Ad. 5 
Zarząd, w ramach  wypracowywanych stanowisk : 

a) rozpatrywał wniosek o  sfinansowanie zakupu infokiosku na potrzeby Biblioteki MiG Pleszew 
realizującej zadania biblioteki powiatowej. Urządzenie ma pełnić funkcję punktu 
informacyjnego Jego koszt wraz z oprogramowaniem został wyceniony na kwotę 25 tys. zł. 
Instalacja będzie  miała miejsce w nowej siedzibie biblioteki, której otwarcie planowane jest na 
dzień 12 października bieżącego roku. Zarząd postanowił o wsparciu zakupu urządzenia kwotą 
12,5 tys. zł.; 

b) na wniosek dyrektorów szkół prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie postanowił o 
zleceniu firmie Supra Brokers przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie 
najkorzystniejszej oferty ubezpieczeniowej  ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży na okres 
od 1.09.2018 r. do 31.08.2019 r.. Usługa zostanie wykonana a przystąpienie do ubezpieczenia 
NNW dla dzieci i młodzieży, tak jak do tej pory, będzie dobrowolne; 

c) zdecydował o oddaniu w trwały zarząd na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie 
nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe - działki nr 647/1 obręb Gizałki, 82/1 obręb 
Kuchary, 23/3, 25/1 obręb Lutynia, 111 obręb Trzebowa, 4, 16, 29, 69, 70, 145, 170, 179, 200, 
240, 354 obręb Broniszewice, 254/1, 170/27, 168/8, 166/7 obręb Kowalew; 

d)  pozytywnie rozpatrzył wniosek Wielkopolskiego Związku Kolarskiego o dofinansowanie zakupu      
sprzętu kolarskiego dla szkółki kolarskiej  w Lutyni. Projekt zakłada prowadzenie przez okres 
trzech lat zajęć sportowych finansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  
przy współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim. Dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł 
przeznaczone będzie na zakup rowerów i strojów kolarskich. Tożsamą kwotą dofinansuje 
projekt Gmina Dobrzyca. W ramach przyznanego dofinansowania Zarząd oczekuje 
umieszczania informacji o przyznanym dofinansowaniu materiałach promocyjnych i 
informacyjnych, związanych z realizacją przedsięwzięcia, w tym umieszczenia logo/herbu 
powiatu na strojach kolarskich;   

e) pozytywnie rozpatrzył wniosek dowódcy straży o zakup hełmów dla formacji „ Turków 
Wielkanocnych” w  Kościelnej Wsi, postanawiając o sfinansowaniu zakupu trzech hełmów; 

f) przyjął do wiadomości opracowanie dotyczące oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie 



Pleszewskim w 2017 roku. W ujęciach tabelarycznych przedstawione są dane m. in. o sytuacji 
demograficznej i społecznej powiatu, rodzajach udzielanych świadczeń, zasobach kadrowych 
pomocy społecznej, środków finansowych na zaspokajanie potrzeb w tym obszarze oraz o 
rodzajach i formach udzielanej pomocy. Po przedstawieniu opracowania Komisji Zdrowia ( … ) 
Rady Powiatu, dokument zostanie przedłożony Radzie; 

g) zatwierdził wyniki postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.    
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Pleszewskiego”. Złożonych zostało 
dziewięć ofert, spośród których najniższą cenę za wykonanie usług – 109.600 zł - oraz najwyższą 
ilość punków uzyskała firma EKO TW Sp. z o.o. z Czermina; 

h) Uchwałą Nr CXXXIV/282/2018 w głosowaniu jednogłośnie  ( pięć głosów  „ za” ) udzielił 
pełnomocnictwa Dyrektorowi ZSUG w Pleszewie do podpisania umowy o dofinansowanie oraz 
składania oświadczeń związanych z realizacją projektu „ Zawodowcy na rynku pracy” w ramach 
regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego. Planowany budżet 
stanowi kwota 888 31,25 zł. Okres realizacji przypada czas od 1 stycznia 2019 do 30  czerwca 
2020 roku. Wkład własny wynosi 10% i jest niepieniężny.  

              
Ad.6  
Zapoznał się z opinią RIO o wykonaniu budżetu powiatu Pleszewskiego za 2017 rok. Opinia jest 
pozytywna i bez uwag. Będzie stanowiła część procedury absolutoryjnej. 
 
Ad. 7 
Pan Zbigniew Serbiak wnosił o przedstawienie na kolejnym posiedzeniu Zarządu informacji o przebiegu 
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na planowane remonty dróg powiatowych. 
Przedstawił założenia etapu powiatowego ogólnopolskiego konkursu plastycznego  pod hasłem 
„Zapobiegajmy pożarom”  (22 maja br. ) oraz obchodów „ Dnia Strażaka”, które będą miały miejsce w 
dniu 25 maja br.  w KPSP w Pleszewie. 
Pan Radomir Zdunek wnosił o poprawę sytuacji na ul. Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi poprzez 
udrożnienie rowu systematycznie zalewanego przez wody opadowe  oraz wycinkę drzew zagrażających 
bezpieczeństwu użytkowników drogi. Wnioskował o naprawę uszkodzonej nawierzchni ul. Ostrowskiej 
oraz pasy umożliwiające bezpieczne przejście do przedszkola.  
 
Starosta Maciej Wasielewski  wobec  wyczerpania  porządku  obrad  o  godz. 13:00  zamknął  134  
posiedzenie  Zarządu  Powiatu  w  Pleszewie. 
 
Załączniki: 
Nr 1  -  lista obecności, 
Nr 2  -  porządek  obrad, 
Nr 3 – Uchwała Nr CXXXIV/282/2018. 
Protokołowała: 
Bogusława Prażucha 
Sekretarz Powiatu w Pleszewie 
 

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

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

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

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


