
                                                                      Protokół  nr 135 /20189 
z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  w  Pleszewie 

       w  dniu  22 maja 2018 r.  o  godz. 12:00 
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. Marian Sztamburski- radca prawny 
2. Halina Meller – Dyrektor ZDP w Pleszewie 
3. Sławomir Sobczyk – Naczelnik OK  
4. Marcin Sitnicki -  Naczelnik Wydziału NR 
5. Danuta Mandryk – Inspektor IR 

 
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 134/2018 z dnia 8 maja 2018 r. (uwag nie wniesiono). 
 
Ad.  3 
Do  proponowanego  porządku  obrad  uwag  nie  wniesiono. 
 
Ad.  4 
Nie realizowano. 
 
Ad. 5 
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty Uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie; 

a)  
Zarząd, w ramach  wypracowywanych stanowisk : 

a) Uchwałą Nr CXXXV/283/2018 jednogłośnie ( pięć głosów „za”) dokonał zmian w budżecie 
Powiatu  Pleszewskiego na 2018 rok. W ramach zmian m. in. na wniosek Dyrektora ZDP dokonał 
przesunięcia środków z zadania inwestycyjnego – „Przebudowa drogi powiatowej nr 4335P 
Pleszew- Korzkwy w wysokości 52 tys. zł  na zadanie „ Przebudowa drogi Powiatowej nr 4315 
w m. Żegocin”. Ponadto dokonał wprowadzenia do budżetu dotacji celowej w wysokości 2.302 
zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności 
( zał. nr 3 do protokołu ) ; 

b) rozpatrywał sprawę weksla związanego z realizacją protokołu uzgodnień zawartego w dniu 24 
września 2008 roku pomiędzy Powiatem Pleszewskim a Firmą Transport Ciężarowy z Lądka 
Sługocin w sprawie jej zobowiązań w związku z nadmierną eksploatacją dróg powiatowych w 
trakcie wywożenia kruszywa ze żwirowni Turowy. Trasa przewozów prowadziła przez drogi w 
miejscowościach Rokutów- Bogusław- Tursko - Ludwina. Firma zobowiązała się do stałego 
utrzymywania przejezdności drogi gruntowej Rokutów- Bogusław oraz do remontów 
cząstkowych nawierzchni bitumicznych i utrzymywania zaniżonych poboczy. Weksel własny in 
blanco został złożony do dyspozycji Powiatu Pleszewskiego do kwoty 700 tys. zł. Umowę na 
remonty cząstkowe z ZDP posiadała firma „Rolbud” z Taczanowa  i to ona w owym czasie 
wystawiała bezpośrednio faktury firmie z Lądka za prace wykonywane na tych odcinkach dróg. 
Zważyć należy, że droga Rokutów- Bogusław jest nieutwardzona i jej stan zawsze, zwłaszcza po 
opadach, pozostawał daleki od dobrego. Była ona posypywana kruszywem choćby dlatego, że 
w przeciwnym razie byłaby nieprzejezdna. Obecnie, po tylu latach, można uznać, że jej stan jest 
niepogorszony, co nie oznacza, że dobry. W chwili obecnej nie ma żadnych podstaw do 
egzekucji zobowiązań wekslowych z uwagi na  przedawnienie. Skoro nie można na tym etapie 



dochodzić roszczeń, weksel, zdaniem Skarbnika, winien pozostać w archiwum urzędu na 
wypadek, gdyby zmieniło się orzecznictwo prawne w tej kwestii lub gdyby zaistniały nowe, 
nieznane dotąd okoliczności sprawy.  

c) zatwierdził plany finansowe szkół i placówek oświatowych. Jednostki oświatowe wnioskowały 
o łączną kwotę 691 238 zł. Zarząd, po wnikliwej analizie potrzeb, ustalił plany wydatków 
rzeczowych   tych jednostek na III kwartał br. na poziomie 600 374 zł; 

d) przyjął sprawozdanie finansowe Powiatu Pleszewskiego za 2018 rok. Z przepisów prawa wynika 
konieczność jego przedłożenia radzie powiatu w terminie do końca maja danego roku; 

e) przyjął informację o wysokości płatności obszarowej. Decyzją z dnia 08.05.2018 r. ARiMR 

przyznała Powiatowi Pleszewskiemu w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za rok 2017 

jednolitą płatność obszarową w wysokości 1123,76 zł oraz płatność za zazielenienie w 

wysokości 1000,56 zł; 

f) podjął decyzję o zleceniu wyceny nieruchomości w Marszewie - działka nr 22/6 o powierzchni 
ok . 1,12 ha. Poprzednia próba zbycia działki zakończyła się niepowodzeniem;  

g) Uchwałą Nr CXXXV/284/2018 jednogłośnie (pięć głosów „za”) powołał komisję do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania 
pn. „ Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348 Krzywosądów - Kuchary na 
odcinku Kuchary- Kucharki ( zał. Nr 4 do protokołu ); 

h) Uchwałą Nr CXXXV/285/2018 jednogłośnie (pięć głosów „za”) powołał komisję do  
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania 
pn. „Przebudowa - dostosowanie istniejących warunków technicznych w budynku Liceum i 
Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 38 do obowiązujących 
przepisów ochrony przeciwpożarowej”( zał. nr 5 do protokołu ). 

 
Ad.6  
Nie realizowano. 
 
Ad. 7 
Członek Zarządu Pan Michał Kaczmarek zgłosił wniosek o jak najszybsze zakończenie remontu i otwarcie 
szatni przy boisku Orlik – ul. Hallera. Jednocześnie wniósł o otwieranie tamże bramy wjazdowej, która 
pozostaje zamknięta, zaś potencjalni gracze chcieliby korzystać z miejsc postojowych także w obecnym 
sezonie. Ponadto wnioskował o zabezpieczenie interesu MOW poprzez wystąpienie do Dyrektora ZSPP 
CKU w Marszewie o przedłużenie umowy użyczenia pomieszczeń w części budynku B. Umowa w 
obecnym kształcie obowiązuje do 31 sierpnia 2019 roku.  
 
Starosta Maciej Wasielewski  wobec  wyczerpania  porządku  obrad  o  godz. 13:50  zamknął  135  
posiedzenie  Zarządu  Powiatu  w  Pleszewie. 
 
Załączniki: 
Nr 1  -  lista obecności, 
Nr 2  -  porządek  obrad 
Nr 3 -   Uchwała Nr CXXXV/283/2018 
Nr 4 -   Uchwała Nr CXXXV/284/2018 
Nr 5 -   Uchwała Nr CXXXV/285/2018 
 
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                  ..…........................... 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


