
 
                                                                    Protokół  nr  146/2018 

z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  w  Pleszewie 
       w  dniu  20 sierpnia 2018 r.,  o  godz. 11.00 tej 

w siedzibie Starostwa przy ul. Poznańskiej 79, Gabinet Starosty. 
 
W  posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot.). oraz  
zaproszeni  goście:  

 
1. Marcin Sitnicki -  Naczelnik NR 
2. Piotr Fabisz - Naczelnik OK 

 
Ad. 1 
Starosta Maciej Wasielewski -  dokonując  otwarcia posiedzenia  powitał  zebranych, usprawiedliwił  
nieobecność  Członka Zarządu Zbigniewa Serbiaka, stwierdził  quorum  oraz  przedstawił  
proponowany  porządek  obrad  (zał.  nr  2  prot.). 
 
Ad.  2 
Zarząd,  przez  aklamację,  przyjął  protokoły  nr  144/2018 z 1.08.2018 r. i nr  145/2018 z dnia   13 
sierpnia 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 uchwały w sprawie  : 

a) wyrażenia zgody na  powierzenie Gminie Gołuchów realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 4341P w zakresie budowy chodnika w m. Bielawy.  
Szacunkowa wartość robót wynosi 36 000,00 zł 
Wykonanie robót planuje się do dnia 30.10.2018r. Powiat Pleszewski zobowiązuje się 
przekazać do budżetu Gminy Gołuchów  dotację celową w wysokości 50% wartości zadania      
w kwocie nie większej niż  18 000,00 zł. 
 Pozostałe środki na realizację zadania zapewni Gmina Gołuchów. 

b) wyrażenia zgody na   powierzenie Gminie Gołuchów realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Jedlec”, 
Szacunkowa wartość robót wynosi 20 000,00 zł 
Wykonanie robót planuje się do dnia 30.10.2018r. 
Powiat Pleszewski zobowiązuje się przekazać do budżetu Gminy Gołuchów  dotację celową                
w wysokości 50% wartości zadania ,w kwocie nie większej niż  10 000,00 zł                                   
Pozostałe środki na realizację zadania zapewni Gmina Gołuchów. 

c) przekazania do rozpatrzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa skargi  
Agencji Detektywistycznej „Enigma – Service” Sp.  z o.o.  Skarga dotyczy ustalenia sprawców 
wywozu odpadów oraz spowodowania usunięcia nielegalnie składowanych  odpadów                       
z terenu działek prywatnych w m. Lenartowice  i Zawidowice  gmina Pleszew.  
Zgodnie z przepisami regulującymi postępowanie administracyjne oraz postanowieniami 
Statutu Powiatu Pleszewskiego Rada Powiatu jako organ właściwy do rozpatrzenia 
przedmiotowej skargi skierowała ją do prac w Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa                             
i Leśnictwa. Rada zobowiązała jednocześnie Komisję do zachowania ustawowych terminów 
dotyczących rozpatrywania skarg i wniosków i przedłożenia propozycji sposobu rozpatrzenia 
skargi. 
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Ad.  5 

Zarząd  w  ramach  wypracowywanych  stanowisk: 

a) w głosowaniu (jednogłośnie, 4 głosami – za), uchwałą Nr CXLVI/297/2018 przyjął „ Program 
odbudowy populacji zwierzyny drobnej na ternie Powiatu Pleszewskiego”. W/w program jest 
wymagany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                         
w Poznaniu przy ubieganiu się o środki Funduszu na realizację zadań z zakresu objętego 
programem. Powiat Pleszewski skutecznie aplikował o środki na odbudowę populacji 
kuropatwy. Całkowity koszt przedsięwzięcia szacuje się na 34 552, 80 zł. Program będzie 
realizowany w ścisłej współpracy z kołami łowieckimi. W efekcie w najbliższym czasie na 
terenie Powiatu Pleszewskiego zostanie wsiedlonych 1 156 kuropatw, których zakup, poza 
dotacją z  WFOŚiGW  w kwocie 15 952,84 zł.,  będzie finansowany przez koła łowieckie w 
wysokości  14 600 zł. i Powiat Pleszewski w wysokości 4 000 zł. Uchwała stanowi załącznik nr 
3 do protokołu. 

 
b) podjął decyzję o oddaniu w trwały zarząd na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie 

działek: nr 1532/1, 1532/2 obręb miasto Pleszew (ul. Prokopowska ), nr 118/2 obręb 
Lenartowice, nr 511/5, 511/6, 511/7 obręb Grab, nr 2986/25 obręb miasto Pleszew (ul. 
Lipowa), nr 3227/1 obręb miasto Pleszew (ul. Armii Poznań), nr 3014/24 obręb miasto 
Pleszew (ul. Malińska), nr 2986/36, 2986/37, 2986/39 obręb miasto Pleszew (ul. 70 Pułku 
Piechoty), nr 28/1 obręb Łęg . 

 
Ad.6  
Nie realizowano. 

 
Ad.  7 
Starosta   Maciej Wasielewski -  wobec  wyczerpania  porządku  obrad,  o  godz. 12.00 zamknął  CXLVI 
debatę  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  w  Pleszewie. 
 
Załączniki: 
Nr  1  -  lista obecności, 
Nr  2  -  porządek  obrad, 
Nr 3   - uchwała nr CXLVI/297/2018 w sprawie  „ Program odbudowy populacji 
zwierzyny drobnej na ternie Powiatu Pleszewskiego”. 

 
Protokołowała: 
 
Beata Napierała 
 
 

            Starosta Maciej Wasielewski                           ………………………… 
 

                 Wicestarosta Urszula Balicka                          ............................. 
    
                 Członek Zarządu Michał  Kaczmarek             ………………………….. 
 

             Członek Zarządu  Zbigniew Serbiak                       nieobecny 
 

            Członek Zarządu Radomir Zdunek                    …........................... 
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