Protokół nr 138/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie
w dniu 14 czerwca 2018 r., o godz. 9,00-tej
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. Romana Klamecka - Inspektor OR
2. Izabela Wasińska - Z-ca Naczelnika NR
3. Marcin Sitnicki
- Naczelnik NR
4. Renata Garsztka - Naczelnik KM
5. Danuta Mandryk - Inspektor NR
6. Sławomir Sobczyk - Naczelnik OK
Ad. 1
Starosta 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 137/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. (uwag nie wniesiono).
Ad. 3
Do proponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono.
Ad. 4
Zarząd w ramach opracowywania projektów uchwał Rady Powiatu w Pleszewie, pozytywnie
zaopiniował uchwałę w sprawie :

a) zmian w budżecie Powiatu Pleszewskiego na rok 2018. Proponowane zmiany dotyczą m.in.
budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w
ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa
ścieżek rowerowych". W przypadku tej inwestycji, ze względu na istotny wzrost kosztów
(w porównaniu do cen kosztorysowych z 2017 r.) Urząd Marszałkowski pozytywnie
rozpatrzył wniosek Zarządu i wyraził zgodę na etapowanie inwestycji oraz rozłożenie jej
wykonania na dwa lata. W efekcie w 2018 r. będzie realizowany I etap, którego łączny koszt
wyniesie 2 mln 543 tyś, z tego 1 mln 253 tyś stanowi dofinansowanie z WRPO, a wkład
własny kształtuje się na poziomie 1 mln 290 tyś wkład własny ( finansowany po 50% powiat
pleszewski i gminę Gołuchów),zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu

Pleszewskiego. Zmiany WPF stanowią konsekwencję proponowanych wyżej zmian
budżetowych,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za
rok 2017 (sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za rok 2017 wraz z
informacją o stanie mienia Powiatu Pleszewskiego zostały przedstawione przed 31 marca
2018 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Powiatu. RIO oraz Radni otrzymali
sprawozdanie finansowe. RIO nie wniosło uwag do przedstawionych dokumentów,
Komisja Rewizyjna pozytywnie we wniosku absolutoryjnym pozytywnie oceniła wykonanie
budżetu za 2017 r.),
c) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2017,
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d) przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą „Porozumieć się bez przemocy”. Program pod
nazwą „Porozumieć się bez przemocy” realizowany jest w ramach Programu Osłonowego
„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie”. Powyższy program jest spójny z założeniami Powiatowego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
na terenie Powiatu Pleszewskiego na lata 2016-2020.
Zakres merytoryczny zadania publicznego został określony we wniosku złożonym do
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 15.02.2018r. przez Powiat
Pleszewski. Zadanie realizowane będzie od dnia 1 lipca do 31 grudnia 2018roku.
Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 26 260,00 zł. Zleceniodawca przekazał na
realizację zadania publicznego dotację w kwocie 18 000,00 zł, zleceniobiorca tj. Powiat
Pleszewski zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania środków własnych
w wysokości 8 260,00 zł. Projekt realizowany będzie przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Pleszewie.
e) zmiany Uchwały Nr XIX/157/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 24 listopada 2016 w
sprawie powierzenia Miastu i Gminie Pleszew zadań w zakresie prowadzenia powiatowej
biblioteki publicznej. Zarząd Powiatu na wniosek Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i
Gminy Pleszew podjął decyzję o dofinansowaniu zakupu Infokiosku w wysokości 12.500
zł. Infokiosk ma pełnić funkcję punktu informacyjnego o wydarzeniach kulturalnych,
edukacyjnych .
Ad. 5
Zarząd w ramach wypracowywanych stanowisk:
a) po zapoznaniu się z planowanym przebiegiem korytarza drogi ekspresowej S11 dla Wariantów: A,
B i C na terenie Powiatu Pleszewskiego i zasięgnięciu opinii Radnych Rady Powiatu Pleszewskiego
w tym temacie, rekomenduje do realizacji Wariant B z korektą jego przebiegu na terenie Powiatu
Pleszewskiego.
Korekta Wariantu B (stanowi załącznik do Nr 3 prot.) polegałaby na skierowaniu trasy korytarza B
na wysokości przecięcia z drogą powiatową nr 4309P relacji Pleszew – Dobrzyca w kierunku
północno wschodnim, poprzez okoliczne pola i lasy, z przebiegiem pomiędzy wysypiskiem śmieci
usytuowanym w miejscowości Folusz, a pobliską żwirownią i dalej na wschód, celem wpięcia ciągu
w Wariant A/C pomiędzy miejscowościami Dobra Nadzieja i Ludwina.
Zdaniem Zarządu Powiatu, zasadnym jest odsunięcie przebiegu drogi ekspresowej S11 od miasta
Pleszew ze względu na wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza w Pleszewie. Przeprowadzenie
korytarza drogi w bezpośrednim sąsiedztwie miasta, problem ten może jeszcze pogłębić
(zwiększona emisja spalin, hałas komunikacyjny).
Ponadto zaproponowana wyżej trasa przebiega w przeważającej części przez tereny
niezabudowane, co znacznie redukuje kolizje z zabudową mieszkaniową i tym samym zmniejsza
koszty społeczne realizacji tej inwestycji, jak również zapobiega wystąpieniu sytuacji konfliktowych
w tym zakresie na terenie Powiatu Pleszewskiego.
Zaproponowana lokalizacja przebiegu drogi ekspresowej na terenie Powiatu Pleszewskiego odciąży
znacznie miejscowości położone przy aktualnie przebiegającej DK 11, zapewni sprawną
komunikację mieszkańcom Gminy Pleszew i Powiatu Pleszewskiego oraz przedsiębiorcom
działającym na tym terenie.
Zarząd Powiatu w Pleszewie popiera budowę drogi ekspresowej S11 i wyraża nadzieję,
że realizacja tej inwestycji wzmocni spójność społeczną, ekonomiczną i przestrzenną naszego
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b)

c)

d)

e)

f)

regionu oraz pozytywnie wpłynie na wzrost konkurencyjności i wykorzystania możliwości
wytwórczej gospodarki Powiatu Pleszewskiego,
przyjął informacje o przebiegu spotkania subregionalnego w Kaliszu dotyczącego potencjałów
i problemów rozwojowych Wielkopolski Południowej. Ramy organizacyjne prac nad strategią, istotę
i uzasadnienie konsultacji diagnostycznych oraz prezentację ram merytorycznych cyklu konferencji
przedstawił Pan Grzegorz Potrzebowski – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWW. Pan
Dyrektor poinformował, iż prace nad Strategią potrwają do końca 2019 r. Projekt dokumentu do
konsultacji samorządów zostanie przedstawiony najprawdopodobniej w III kwartale 2019 r.
Zwrócono uwagę na wagę opracowywanego dokumentu w kontekście przyszłej perspektywy
finansowej UE, w której Polska otrzyma o blisko 20% środków mniej niż dotąd. Nie jest jeszcze
znana wysokość środków, jaka przypadnie w udziale Wielkopolsce. Samorząd WW będzie się starał,
aby było ich jak najwięcej. Poinformował, iż przy opracowywaniu dokumentu będzie położony
bardzo duży nacisk na jego powiązanie z aktualizowanym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego. Prace te przebiegają równolegle. Podmiotem
strategii, czyli tym, kto ma ją realizować, jest Samorząd Województwa oraz te podmioty, na które
Samorząd Województwa ma wpływ lub te, które świadomie w realizacje strategii się zaangażują.
W dalszej części spotkania problemy rozwoju regionalnego przedstawiła Pani Agata Jakubowicz z
Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego Departamentu Polityki Regionalnej
UMWW, która zaprezentowała sytuację w Wielkopolsce (stan za rok 2016) z uwypukleniem skali
kontrastów wewnątrzregionalnych oraz ich rozkładów przestrzennych w układzie powiatowym dla
takich dziedzin jak: Gospodarka, Ludność, Rynek pracy, Edukacja, Jakość życia, Jakość przestrzeni.
Powiat Pleszewski w zdecydowanej większości znajduje się w grupie powiatów o przeciętnym
poziomie rozwoju,
przyjął bilans skonsolidowany Powiatu Pleszewskiego. Bilans sporządzany jest w terminie do 30
czerwca roku budżetowego na podstawie bilansów wszystkich powiatowych jednostek
budżetowych,
dyskutował nad dalszym sposobem zagospodarowania gruntów rolnych w Marszewie, będących
własnością Powiatu Pleszewskiego, których dzierżawa wygasa z dniem 31.10.2018 r.
Zarząd postanowił zwrócić się do dotychczasowych dzierżawców z zapytaniem czy są
zainteresowani przedłużeniem dzierżawy o 1 rok przy zachowaniu dotychczasowych warunków
umów dzierżawy,
zatwierdził wyniki przetargu na wykonanie zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi
powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary na odcinku Kuchary - Kucharki”, w ramach przetargu
złożono 2 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 1 tj. Przedsiębiorstwo Budowlano- Handlowe
MARZYŃSKI Sp. z o.o Sp.K., ul. Przemysłowa 2, 63-200 Jarocin.
Oferta spełnia wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w wyniku
punktowej oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów t.j. 100,00.
Cena za wykonanie zadania wynosi: 2. 526. 932,81 zł ,
w głosowaniu (jednogłośnie, 5 głosami – za), uchwałą nr CXXXVIII/286/2018 dokonał zmiany
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pleszewie oraz przyjęcia tekstu jednolitego
regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pleszewie. Zmiana dotyczy wprowadzenia
do schematu organizacyjnego Inspektora Ochrony Danych oraz określenia jego kompetencji
i kompetencji Zespołu Radców Prawnych w treści regulaminu organizacyjnego.
W związku z utworzeniem nowej jednostki rządowej Wody Polskie z zadań Wydziału Ochrony
Środowiska wykreślono zadania z zakresu ustawy Prawo Wodne. Uchwała stanowi zał. Nr 4.prot.,
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g) przeanalizował przedstawioną przez Naczelnika KM wstępną koncepcję organizacji publicznego
transportu zbiorowego na terenie MiG Pleszew. W chwili obecnej obowiązują zezwolenia na
wykonywanie przewozów regularnych. Nadal nie została przyjęta ustawa zmieniająca przepisy
o publicznym transporcie zbiorowym , która miała wejść w życie z końcem maja 2018r. (zakres
projektowanych zmian rodzi wiele uwag; nie wiadomo czy i kiedy zostanie uchwalony). Zarząd nie
wyklucza w przyszłości pełnienia roli organizatora transportu publicznego dla wszystkich Gmin
naszego powiatu. Ostateczna decyzja będzie mogła być pojęta dopiero po wejściu w życie w/w
zmian do ustawy o transporcie zbiorowym, kiedy będą ściśle określone zasady jego organizacji
i wzajemne rozliczenia kosztów z nim związanych.
Powiat Pleszewski , zgodnie z art.7 ust.2 rozporządzenia UE 1370/2007 dotyczące usług
publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające
rozporządzenie Rady EWG nr 1191/69 i EWG 1107/70, ponownie ogłosi w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej informację o zamiarze dokonania zamówienia na usługi transportowe w 2019 r.
Ad. 6 Przyjął do wiadomości informacje : Sławomira Sobczyka Naczelnika OK, który przedstawił
wieloletni program „Niepodległa” dla szkół które mogą ubiegać się o wsparcie przedsięwzięć w zakresie
edukacji patriotycznej. Wsparcie ze środków budżetu państwa udzielane jest na przygotowanie
i realizację działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Wysokość wsparcia finansowego dla szkoły wynosi od 3000zł do 10000zł. Wymagany wkład finansowy
organu prowadzącego to minimum 20% wartości zadania. Szkoły prowadzone przez Radę Powiatu
Pleszewskiego przygotowały wnioski na łączną kwotę 45 660 zł, w tym dofinansowanie z budżetu
państwa 36 510 zł a wkład Powiatu 9 150 zł. Zarząd wyraził zgodę na złożenie wniosku zbiorczego do
Wojewody Wielkopolskiego. Termin złożenia wniosku mija 25 czerwca br.
Ad.7 Pan Zbigniew Serbiak w imieniu radnych rady gminy i Wójta w Czerminie wnosił o:
1. zgłaszaną już wcześniej zmianę znaków w obrębie skrzyżowania dróg w kierunkach Psienie
Ostrów oraz Pieruchy.
2. obcinanie gałęzi przy drodze w kierunku z Czermina na Broniszewice,
3. rozpoznanie możliwości zmodernizowania ok. 0,5 km drogi w m. Żale (tj. odcinka, który się
zdewastował),
4. zmodernizowanie drogi w Czerminie.
Starosta Maciej Wasielewski - wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 12:00, zamknął
debatę CXXXVIII posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie.

Załączniki:
Nr 1 - lista obecności,
Nr 2 - porządek obrad,
Nr 3 - mapka drogi S-11,
Nr 4 - uchwała nr CXXXVIII/286/2018 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Pleszewie oraz przyjęcia tekstu jednolitego regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego.

4

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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