
                                                                      Protokół  nr 137 /2018 
z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  w  Pleszewie 
       w  dniu  7 czerwca 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 do prot.).  
oraz zaproszeni goście: 

1. Marcin Sitnicki -  Naczelnik Wydziału NR 
2. Izabela Wasińska - Inspektor IR 
3. Romana Klamecka – Inspektor OR 

 
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 136/2018 z dnia 25 maja 2018 r. (uwag nie wniesiono). 
 
Ad.  3 
Do  proponowanego  porządku  obrad  uwag  nie  wniesiono. 
 
Ad.  4 
Zarząd przyjął projekty uchwał rady Powiatu w sprawie: 

a) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. 
„Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW 
typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"; 

b) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. 
„Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej". 

 
Ad. 5 
Zarząd, w ramach  wypracowywanych stanowisk : 

a) zapoznał się z tokiem prac nad aktualizacją strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego po 
2020 roku. Marszalek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak zwracał uwagę na 
konieczność powiazania planowania strategicznego z budżetowym. Problemy uznane za 
strategiczne dla regionu muszą być spójne z jego potrzebami. Strategia będzie obejmowała 
okres do 2030 roku. Winna być realistyczna a istotne obszary będą ustalane w czasie spotkań 
subregionalnych, i tak w Kaliszu odbędzie się ono w dniu 11 czerwca br. Projekt dokumentu ma 
być gotowy do końca II kwartału, zaś strategia  przyjęta w terminie do końca 2019 roku; 

 
b) dyskutował nad dalszym sposobem zagospodarowania gruntów rolnych w Marszewie, 

będących własnością Powiatu Pleszewskiego, których dzierżawa wygasa z dniem 31.10.2018 r. 
Ok. 91 ha gruntów rolnych pozostają w dzierżawie od pięciu lat. Wyłonienie dzierżawców 
nastąpiło w postępowaniu przetargowym. Zarząd rozpatrywał możliwość ewentualnego 
przedłużenia dzierżawy na podobnych warunkach, ale także wariantowo okresy krótsze oraz 
podział wydzierżawianej nieruchomości na 3- 4 obszary. Ostateczna decyzja w zostanie podjęta 
na kolejnym posiedzeniu zarządu po rozeznaniu przez Naczelnika NR prawnych aspektów 
sprawy; 

 
c) zatwierdził SIWZ na realizację 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. 

 



Ad.6  
Zarząd w ramach informacji: 

przyjął do wiadomości rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 maja 
br. stwierdzające   nieważność uchwały nr   XXXIII/255/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 
kwietnia br. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 
Powiatu Pleszewskiego w 2018 roku ze względu na istotne naruszenie prawa. Zdaniem organu 
nadzoru Rada Powiatu nie w pełni wypełniła delegacji ustawowej poprzez utrzymanie  
wyłącznie dyżurów aptek zlokalizowanych na ternie miasta Pleszewa.  Wypracowanie projektu 
kolejnej uchwały w tej sprawie będzie przedmiotem obrad jednego z posiedzeń zarządu po 
opinii w tej sprawie Komisji Zdrowia ( … ) Rady Powiatu, Burmistrzów, Wójtów oraz samorządu 
aptekarskiego.  

Ad. 7 
Pan Zbigniew Serbiak w imieniu mieszkańców zgłosił zaniepokojenie brakiem ogłoszenia przetargu na  
przebudowę drogi powiatowej w Czerminie. Oczekiwania społeczne są wobec tej inwestycji bardzo 
duże.  
Pan Radomir Zdunek wnosił o informację o terminie uprzątnięcia pasa przydrożnego po wycince drzew 
przy drodze Kuchary- Kucharki, gdyż pozostałości są bardzo nieestetyczne i świadczą o   niewłaściwym 
wykonaniu pracy przez firmę.  
 
Starosta Maciej Wasielewski  wobec  wyczerpania  porządku  obrad  o  godz. 14:00  zamknął  137  
posiedzenie  Zarządu  Powiatu  w  Pleszewie. 
 
Załączniki: 
Nr 1  -  lista obecności, 
Nr 2  -  porządek  obrad 
 
 
 
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                  ..…........................... 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 


