
Protokół  nr  142/2018 

z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  w  Pleszewie 

w  dniu  17 lipca 2018 r.,  o  godz.  10,00, 

w  siedzibie  Starostwa   przy  ul.  Poznańskiej 79,  gabinet Starosty 

 

W  posiedzeniu  udział  wzięli  Członkowie  Zarządu  wg  załączonej  listy  obecności  (zał.  nr  1  prot.)   

 

Ad.  1 

Starosta  Maciej  Wasielewski  dokonując  otwarcia  posiedzenia  powitał  zebranych, , usprawiedliwił  

nieobecność  Michała Kaczmarka członka Zarządu, stwierdził  quorum  oraz  przedstawił  proponowany  

porządek  obrad  (zał.  nr  2  prot.). 

Ad.  2 

Nie realizowano  

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 zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2018 r. 

Zmiana dotyczy :  

a) inwestycji pn. „Dostosowanie budynku Liceum i Gimnazjum  

im. Stanisława Staszica w Pleszewie do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej”                        

o 45.000 zł zwiększa się wydatki budżetu przeznaczone na realizację w/w inwestycji. Dotychczas 

w budżecie Powiatu na finansowanie inwestycji zabezpieczono 175.000 zł,  

z czego: 

− 6.765 zł  - wydano na aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej, 

− 168.235 zł  - zaplanowano na wykonanie robót remontowo – budowlanych oraz nadzór 
inwestorski. 

Pierwsze postępowanie przetargowe  przeprowadzone w miesiącu czerwcu zostało 
unieważnione  z uwagi na brak ofert. W drugim wpłynęła jedna oferta, w której cenę za 
wykonanie robót określono na poziomie 198.000 zł. Z uwagi na fakt, że cena ofertowa przewyższa 
środki zaplanowane na realizację inwestycji, niezbędnym jest zwiększenie planu wydatków. 

Zwiększenie planu o 45.000 zł oznaczać będzie, że łączne środki przeznaczone na finasowanie 

zadania wyniosą 220.000 zł, z tego: 

− na aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej  – 6.765 zł, 

− wykonanie robót budowlanych – 198.000 zł, 

− nadzór inwestorski – 15.235 zł. 

Źródłem finansowania zwiększonych nakładów  będą środki zabezpieczone na wydatki rzeczowe dla 

jednostek oświatowych. Realizacja inwestycji podyktowana jest koniecznością dostosowania 

istniejących warunków technicznych w budynku Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica                          

w Pleszewie do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. Zakłada się, że prace 

remontowo - budowlane obejmować będą: 



− wykonanie drogi pożarowej w formie dojazdu do budynku szkoły od strony  

ul. Hallera, 

− wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w całym obiekcie,   

− zmianę lokalizacji istniejącej centrali SSP (systemu sygnalizacji pożaru) wraz  

z rozbudową systemu o sygnalizatory akustyczno - optyczne rozmieszczone na elewacji 

budynku, 

− wydzielenie strychu poddasza  drzwiami  o klasie odporności ogniowej EI 30, 

− wydzielenie pomieszczenia kotłowni drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60, 

− wyposażenie pomieszczenia kotłowni w dodatkowy czujnik eksplozymetryczny odcinający 

dopływ gazu w przypadku przekroczenia 10 % dolnej granicy wybuchowości mieszaniny gazu                                              

z powietrzem,      

 

Ad.  5 

Zarząd  w  ramach  wypracowywanych  stanowisk: 

w głosowaniu (jednogłośnie, 4 głosami – za), uchwałą: nr CXLII/295/2018 przyjął pełnomocnictwa 

do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem 

będzie dostawa energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu Pleszewskiego. 

Ogłoszenie przetargu planowane jest na początku sierpnia 2018 r., a termin składania ofert będzie 

wyznaczony na dzień 14 września 2018 r. Jako przedstawiciel Powiatu Pleszewskiego w skład komisji 

przetargowej zostanie delegowana Pani Danuta Mandryk. Do ustalenia wartości zamówienia 

została przyjęta stawka 0,25 zł netto/1 kWh  tj. cena wyższa około 20 % od obecnej ceny umownej. 

Przyjęta stawka jest wynikiem szybkiego wzrostu energii spowodowanego przede wszystkim 

drożejącymi uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do prot.     

 

Ad. 6   Przyjął  do  wiadomości  informacje : 

Naczelnika Izabeli Wnuk z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w  Pleszewie 

w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanej na podstawie Porozumienia nr DZ-

II/A/1/2-17 z dnia 27.10.2017 r., którego przedmiotem było powierzenie Powiatowi 

Pleszewskiemu realizacji działania na rzecz modernizacji bazy placówek prowadzących leczenie, 

rehabilitacje i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, a także 

wspieranie stwarzania warunków sprzyjających powstaniu nowych placówek i ich wyposażeniu 

oraz poprawy stanu psychofizycznego i funkcjonowania społecznego osób uzależnionych od 

alkoholu. Kontrolę przeprowadził Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.  

 Kontrola  nie wykazała  nieprawidłowości. 

Ad.7    Wolne glosy i wnioski :  

Członek Zarządu Zbigniew Serbiak wskazał na mankamenty funkcjonowania dworca PKP                     

w Kowalewie. W ocenie Pana Serbiaka przyjęty model zagospodarowania terenu 

przydworcowego nie spełnia oczekiwań pasażerów. Nie do zaakceptowania jest fakt 

„wyprowadzenia” kasy kolejowej na zewnątrz budynku dworca. Takie rozwiązanie stoi w 

sprzeczności ze współczesnymi standardami obsługi podróżnych. Z pewnością miejsce to 

wymaga pilnej modernizacji, przynajmniej w zakresie miejsc parkingowych i obsługi kasowej 

pasażera. Dlatego prosił Pana Starostę o przygotowanie stosownego pisma monitującego 

problem władzom PKP. 

 



Starosta  Maciej  Wasielewski  -  wobec  wyczerpania  porządku  obrad,  o  godz.  11:00,  

zamknął  debatę  CXLII posiedzenia  Zarządu  Powiatu  w  Pleszewie. 

 

 

Załączniki: 

Nr  1  -  lista  obecności, 

Nr  2  -  porządek  obrad, 

Nr 3   - uchwała nr CXLII/295/2018 w sprawie udzielenia  pełnomocnictwa do przygotowania 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa 

energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu Pleszewskiego. 

 

 

Protokołowała: 

 

Beata Napierała 

 

 

Starosta   Maciej Wasielewski   ………………… 

 

Wicestarosta   Urszula Balicka                                ………………… 

 

Członek Zarządu  Michał  Kaczmarek                  nieobecny 

 

Członek Zarządu  Zbigniew  Serbiak  ………………… 

 

Członek Zarządu Radomir  Zdunek                ………………… 

 


