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                                                                      Protokół  nr 139 /2018 
z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  w  Pleszewie 
       w  dniu  20 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 138/2018 z dnia 14 czerwca 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)  ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych roku na terenie Powiatu Pleszewskiego w 2018 
roku; 
b) ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Pleszewie- Starosty 
Pleszewskiego.  
 
Ad. 5 
Zarząd, w ramach  wypracowywanych stanowisk : 
a)  w głosowaniu jednogłośnie ( pięć głosów „za” ) na wniosek Mi G Pleszew przyjął uchwałę Nr CXXXIX/ 
287/2018 pozytywnie opiniującą przygotowanie i realizację inwestycji drogowej: ,,Przebudowa drogi 
Pleszew – Tomaszew- Korzkwy "; 
 b)w głosowaniu jednogłośnie ( pięć głosów „za” ) na wniosek Gminy Gizałki przyjął uchwałę Nr 
CXXXIX/288/2018 pozytywnie opiniującą przygotowanie i realizację inwestycji drogowej: ,,Budowa 
drogi gminnej nr 632026P Kolonia Obory - Studzianka" ;  
c) wydał oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla realizacji  
inwestycji Miasta i Gminy Pleszew polegającej na remoncie chodnika m. in. na działkach nr 656/1, 
661/2, 660/1 położonych w Pleszewie stanowiących część ul. Marszewskiej;  
d) rozpatrzył wniosek  właściciela nieruchomości sąsiadującej z nieruchomościami Powiatu przy ul. Św. 
Ducha w Pleszewie w  sprawie wyrażenia zgody na wyremontowanie ogrodzenia przy działce nr 636/4 
ze względów estetycznych  oraz w sprawie przejazdu przez działkę nr 637/4 stanowiącą własność 
Powiatu Pleszewskiego. Zarząd wyraził zgodę na naprawę istniejącego ogrodzenia przez właściciela 
sąsiedniej nieruchomości przy zachowaniu dotychczasowych parametrów płotu. Jednocześnie po raz 
kolejny odmówił obciążenia własnej nieruchomości służebnością przejazdu tym bardziej, że  obecny 
właściciel ma dojazd do swej nieruchomości;  
e) rozpatrywał wniosek o wypłacenie odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę powiatową (ul. 
Armii Poznań w Pleszewie) - dotyczy działki nr 3660/1 o pow. 1281 m2, obręb Miasto Pleszew. Sprawa 
będzie kontynuowana podczas jednego z kolejnych posiedzeń zarządu z udziałem Dyrektora ZDP w 
Pleszewie; 
f) przyjął sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego 2014+ w latach 2016-2017. 
 



 

2 
 

Ad.6 Nie realizowano.   
Ad. 7 
Pan Radomir Zdunek ponowił wniosek o  podjęcie prac związanych z wykonaniem bezpiecznego 
przejścia przez drogę powiatową przy szkole  w miejscowości Jedlec.  
 
Starosta Maciej Wasielewski  wobec  wyczerpania  porządku  obrad  o  godz. 10:30  zamknął  139  
posiedzenie  Zarządu  Powiatu  w  Pleszewie. 
 
Załączniki: 
Nr 1  -  lista obecności, 
Nr 2  -  porządek  obrad, 
Nr 3 – Uchwała Nr CXXXIX/287/2018 
Nr 4 – Uchwała Nr CXXXIX/ 288/2018. 
 
 
 
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                  ..…........................... 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


