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Protokół  nr  144/2018 

z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  w  Pleszewie 

w  dniu  1 sierpnia 2018 r.,  o  godz.  10:00-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. Sławomir Sobczyk - Naczelnik OK 

2. Romana Klamecka     - Inspektor OR 

3. Maria Ratajczak- Gramala – 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 143 z dnia 24 lipca 2018 r. (uwag nie wniesiono). 

Ad.  3 

Do  proponowanego  porządku  obrad  uwag  nie  wniesiono. 

Ad.  4 

Zarząd zaopiniował pozytywnie projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

a) ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pleszewskiego na 2018 
rok. Obecny, kolejny projekt uchwały w tej sprawie, uwzględnia stanowisko organu nadzoru- 
Wojewody Wielkopolskiego, w zakresie pełnienia dyżurów przez apteki w innych lokalizacjach, 
nie zaś wyłącznie w Pleszewie.  Projekt uzyskał pozytywne opinie Burmistrzów i Wójtów 
Powiatu Pleszewskiego oraz właściwej merytorycznie komisji rady. Natomiast Prezydium 
Okręgowej Rady Aptekarskiej zaopiniowało projekt negatywnie. W uzasadnieniu swego 
stanowiska Prezydium m. in. uznało za niezrozumiałe i nieracjonalne ustalenie większej liczby 
dyżurów aptekom spoza Pleszewa, zarzuca brak troski o optymalną racjonalizację rozkładu 
pracy aptek, nie podziela poglądu o korelacji zapotrzebowania na dyżury apteczne z ich 
rotacyjnym systemem, zarzuca nieuwzględnienie fizycznych możliwości pracy aptek i 
aptekarzy. W konkluzji Prezydium ORA podkreśla brak chęci aptek do pełnienia „ dyżurów” w 
zaproponowany w uchwale sposób; 

b) zmian w budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2018 rok.  W związku z uzyskaniem 
dofinansowania z budżetu państwa w wysokości 2 534 972,00 zł do zadania pn. „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca – Koryta. Etap IV: Dobrzyca -Izbiczno” zarząd 
proponuje przeznaczenie na jego realizację 2 028 920 zł z budżetu powiatu. Środki na  ten cel 
zostaną pokryte z umniejszenia kwot przeznaczonych na inne zadania drogowe, tam, gdzie 
gminy asygnują proporcjonalne kwoty ze swoich budżetów jako wkład finansowy do 
przebudowy dróg i chodników na ich terenie. Brakującą część kwoty w wysokości 1 100 tys. zł. 
planuje się pokryć z kredytu. Jednocześnie w ślad za projektem zmian w budżecie,   zarząd 
upoważnił i zobowiązał Dyrektora ZDP w Pleszewie do podjęcia niezbędnych działań dla 
terminowej realizacji tej inwestycji; 

c)  zatwierdzenia projektu oraz udzielenia pełnomocnictw do realizacji w okresie od 1.01.2019 r. do 
31.12.2019 r. projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających  bez pracy w Powiecie 
Pleszewskim ( V )” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020. 
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Ad.  5 

Zarząd  w  ramach  wypracowywanych  stanowisk: 

a) pozytywnie rozpatrzył wniosek o dofinansowanie zakupu wydawnictwa książkowego Polska Press 
Grupa  - Głos Wielkopolski  - pn. „Kronika Ochotniczych Starzy Pożarnych Wielkopolski”, postanawiając 
o przyznaniu kwoty 3 tys. zł. na ten cel. Książka zostanie przekazana organizacjom OSP, działającym na 
terenie Powiatu Pleszewskiego.  Ma się ukazać we wrześniu 2018 roku i będzie albumem 
wzmacniającym wizerunek powiatów jako promotora organizacji wspierającej bezpieczeństwo.  
b) przyjął do wiadomości pismo Dyrektora ZPS w sprawie negatywnej odpowiedzi Dyrektora ZSPP CKU 
w Marszewie w kwestii przedłużenia od 1 września 2018 roku umowy użyczenia wydzielonych 
pomieszczeń w szkole na rzecz MOW,  w których odbywały się zajęcia dydaktyczne.  Wobec 
powyższego zarząd  zobowiązał  Dyrektora ZPS do podjęcia działań zmierzających do adaptacji 
pomieszczeń w tzw. Mowiku dla niezakłóconej pracy dydaktycznej MOW w nowym roku szkolnym. 
c) po raz kolejny podjął decyzję o przystąpieniu do sprzedaży nieruchomości rolnej w Marszewie, jest 
to działka nr 22/6 o łącznej pow. 1,1159 ha , która w planie zagospodarowania przestrzennego 
przeznaczona jest pod usługi. Poprzednie  trzy próby sprzedaży nieruchomości, w latach 2016-2017, 
kończyły się wynikiem negatywnym.  Wartość nieruchomości wynosi ok. 320 tys. zł. 
d) na wniosek MiG Pleszew jednogłośnie w głosowaniu ( pięć głosów „za” ) podjął Uchwałę Nr 
CXLIV/296/2018 pozytywnie opiniującą  zadanie MiG Pleszew pn. „Budowa drogi gminnej w Pleszewie 
łączącej ul. Armii Poznań z ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie”. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do 
protokołu. 
 

Starosta  Maciej  Wasielewski  -  wobec  wyczerpania  porządku  obrad,  o  godz.  11:30  zamknął  debatę  

CXLIV posiedzenia  Zarządu  Powiatu  w  Pleszewie. 

 

Załączniki: 

Nr  1  -  lista  obecności, 

Nr  2  -  porządek  obrad 

Nr 3   -  uchwała Nr CXLIV/296/2018 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zadania Miasta I Gminy 

Pleszewie tj. „ Budowa drogi gminnej w Pleszewie łączącej ul. Armii Poznań z ul. 70 Pułku Piechoty w 

Pleszewie”. 

 

Protokołowała: 

Bogusława Prażucha 

 

 

 

Starosta   Maciej Wasielewski   ………………… 

 

Wicestarosta   Urszula Balicka                                ………………… 

 

Członek Zarządu  Michał  Kaczmarek  ………………… 

 

Członek Zarządu  Zbigniew  Serbiak  ………………… 

 

Członek Zarządu Radomir  Zdunek                ………………… 

   


