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Protokół  nr  151/2018 

z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  w  Pleszewie 

w  dniu  2 października 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  prot.) 

oraz zaproszenie goście: 

1. Romana Klamecka – Inspektor w OR 

2. Krzysztof Zawada – Kierownik BZK 

3. Marcin Sitnicki – Naczelnik NR  

 

Ad.  1 

Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski   dokonując  otwarcia  posiedzenia  powitał  zebranych, 

stwierdził  quorum  oraz  przedstawił  proponowany  porządek  obrad  (zał.  nr  2  prot.). 

 

Ad.  2 

Zarząd,  przez  aklamację,  przyjął  protokół  nr 150/2018 z dnia 27 września 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) nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Pleszewie; 

b) zmiany Uchwały Nr XXXIII/254/18 z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości 

środków finansowych PFRON przypadających na realizację określnych zdań z zakresu rehabilitacji 

zarodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2018 roku;  

c) powierzenia Miastu Kalisz zadania publicznego z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów 

mostowych związanego bezpośrednio z realizacją projektu pn. „Regionalna Zintegrowana 

Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, dofinansowanego ze środków 

UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (alokacja 

Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej; 

d) powierzenia  Miastu i Gminie Pleszew zadania pn. „Opracowanie projektu oferty  przewozowej oraz 

koncepcji organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiecie pleszewskim”; 

e) szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze 

cywilnoprawnym przypadającym Powiatowi Pleszewskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, 

warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do 

udzielania ulg, a także niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym; 

f) powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i 

porządku publicznego na lata 2019 – 2021. 

Ad.  5 

Zarząd w ramach  wypracowywanych  stanowisk: 
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a) w głosowaniu jednogłośnie ( pięć głosów „za” ) przyjął Uchwałę Nr CLI/303/2018 w sprawie  

przekazania w drodze darowizny wyposażenia Oddziałowi Miejsko – Powiatowemu Wodnego 

Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Pleszewie. Jest to fantom niemowlaka o wartości 500 

zł. Uchwała stanowi załącznik Nr  3 do protokołu; 

b) w głosowaniu jednogłośnie ( pięć  głosów „za” )  przyjął uchwałę Nr CLI/304/2018  w sprawie 

zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie. Zmiany w 

dokumencie wynikały ze zmiany nazwy Senior Wigor na Senior + oraz przepisów prawa. Projekt 

został skierowany pod obrady Komisji Statutowej. Uchwała stanowi załącznik Nr 4 do 

protokołu; 

c) pozytywnie, podobnie jak w latach minionych, rozpatrzył  wniosek Wielkopolskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Poznaniu o użyczenie działki nr 22/6 na potrzeby organizacji 

Jesiennych Targów Rolno-Ogrodniczych AGROMARSZ 2018. Naczelnik Wydziału NR przygotuje 

umowę określającą obwiązki biorącego nieruchomość w użyczenie;  

d) pozytywnie, jak w roku ubiegłym, rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia LZS Aramir Pleszew o 

wyrażenie zgody na zorganizowanie w trakcie trwania Targów Rolniczych AGROMARSZ 

płatnego parkingu na terenie stadionu w Marszewie. Pozyskane przez organizację środki 

zostaną przeznaczone na utrzymanie porządku na terenie stadionu, m. in. wykaszanie traw; 

e) w głosowaniu jednogłośnie ( pięć głosów „za” ) przyjął Uchwałę Nr CLI/305/2018 w sprawie  

wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej zadania Gminy Gołuchów pn. ,,Rozbudowa drogi 

gminnej Gołuchów – Przekupów”. Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 

 

 

Ad.6  

Zarząd przyjął do wiadomości opinie: 

- o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za I półrocze 2018 roku 

- o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Pleszewskiego. 

Obie opinie są pozytywne. 

Zapoznał się też: 

- z wyrokiem w sprawie z powództwa osoby prywatnej  przeciwko  Powiatowi   Pleszewskiemu, Miastu 

i Gminie Pleszew oraz Skarbowi Państwa o zadośćuczynienie. Sąd wskazał jako zobowiązanego do 

wypłaty zadośćuczynienia Miasto i Gminę Pleszew;  

- z  powództwem przeciwko Powiatowi Pleszewskiemu o wydanie nieruchomości ( sprawa dotyczy klatki   

schodowej PUP w Pleszewie) . Powiat oraz trwały zarządca - Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie – stoją 

na stanowisku, że na nieruchomości jest ustanowiona aktem notarialnym służebność, stąd powództwo 

jest bezzasadne. 

 

Ad.7  
Nie realizowano.  

 

Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski  -  wobec  wyczerpania  porządku  obrad,  o  godz. 11:50  

zamknął  debatę  CLI posiedzenia  Zarządu  Powiatu  w  Pleszewie. 
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Załączniki: 

Nr  1  -  lista  obecności, 

Nr  2  -  porządek  obrad, 

Nr 3  - Uchwała Nr CLI/303/2018 

 Nr 4  - Uchwała Nr CLI/304/2018 

Nr 5  - Uchwała Nr CLI/305/2018 

 
Protokołowała: 

 

Bogusława Prażucha 

 

 

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

 

Wicestarosta   Urszula Balicka                                ……………………….. 

 

Członek Zarządu  Michał  Kaczmarek  ………………………… 

 

Członek Zarządu  Zbigniew  Serbiak  ………………………… 

 

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


