Protokół nr 143/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie
w dniu 24 lipca 2018 r., o godz. 14 : 00-tej
w siedzibie Starostwa przy ul. Poznańskiej 79, sala 107
W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu wg załączonej listy obecności (załącznik nr 1 do
protokołu) oraz zaproszeni goście:
1. Marcin Sitnicki
- Naczelnik NR
2. Danuta Mandryk - Inspektor NR
Ad. 1
Starosta Maciej Wasielewski dokonując otwarcia posiedzenia powitał zebranych, stwierdził
quorum oraz przedstawił proponowany porządek obrad (załącznik nr 2 do protokołu).
Ad. 2
Zarząd, przez aklamację, przyjął protokół nr 142/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. (uwag nie wniesiono).
Ad. 3
Do proponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono.
Ad. 4
Nie realizowano.
Ad. 5
Zarząd w ramach wypracowywanych stanowisk:
a) zatwierdził wyniki postępowania przetargowego na zadanie pn.: „ Przebudowa – dostosowanie
istniejących warunków technicznych w budynku Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w
Pleszewie przy ul. Poznańskiej 38 do obowiązujących przepisów ochrony ppoż.” W ramach
przetargu złożono jedną ofertę - Instalatorstwo Elektryczne Roman Czarnyszka Taczanów Drugi
47, 63-300 Pleszew. Oferta spełnia wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia. W wyniku punktowej oceny oferta uzyskała 60 pkt. Zaproponowana cena za
wykonanie zadania wynosi 198 000,00 zł. W związku z powyższym w wyniku
przeprowadzonego postępowania przetargowego przedłożono zarządowi do zatwierdzenia
wynik wskazujący na ofertę Instalatorstwo Elektryczne Roman Czarnyszka jako wykonawcę
w/w zadania,
b) podjął decyzję o wygaszeniu trwałego zarządu Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie na
budynkach wykorzystywanych na działalność statutową Domu przy jednoczesnym
ustanowieniu na nich trwałego zarządu na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie. Zmiana
jest wynikiem włączenia Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie w struktury organizacyjne
Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie. Decyzja podjęta przez Zarząd Powiatu zostanie
ujawniona w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pleszewie dla
przedmiotowych nieruchomości,
c) wyraził zgodę na zezłomowanie dwóch pojazdów, porzuconych na drodze publicznej , które
postanowieniem Sądu Rejonowego w Pleszewie stały się własnością Powiatu Pleszewskiego.
Wartość przejętych pojazdów została oszacowana przez rzeczoznawcę na kwoty 350 i 400 zł.
Po wyrażeniu zgody przez zarząd Naczelnik Wydziału OR wystosuje do firm z terenu powiatu
Pleszewskiego zajmujących się demontażem pojazdów zapytanie o koszt utylizacji. Przed
przystąpieniem do demontażu przedmiotowe pojazdy zostaną ubezpieczone od
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odpowiedzialności cywilnej. Po wydaniu przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego
decyzji o wyrejestrowaniu zdemontowanego pojazdu kwota ubezpieczenia samochodów
zostanie proporcjonalnie zmniejszona i zwrócona na rzecz Starostwa Powiatowego.
Starosta Maciej Wasielewski - wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 14:30, zamknął
debatę CXLIII posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie.
Załączniki:

Nr 1 - lista obecności,
Nr 2 - porządek obrad.
Protokołowała:
Izabela Wnuk
Starosta Maciej Wasielewski

…………………

Wicestarosta Urszula Balicka

…………………

Członek Zarządu Michał Kaczmarek

…………………

Członek Zarządu Zbigniew Serbiak

…………………

Członek Zarządu Radomir Zdunek

…………………
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