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  Protokół nr 63/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

w dniu  13 listopada 2020 r., o godz. 15.00-tej 

                                         w siedzibie Starostwa przy ul. Poznańskiej 79, sala 206 

 

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

Ad. 1 

Wicestarosta Pleszewski Damian Szwedziak dokonując otwarcia posiedzenia powitał zebranych, 

usprawiedliwił nieobecność Starosty Macieja Wasielewskiego, stwierdził quorum oraz przedstawił 

proponowany porządek obrad (zał. nr 2 prot.). 

Ad. 2 

Zarząd, przez aklamację, przyjął protokoły nr 62/2020 z posiedzenia z dnia 2 listopada 2020 r.,                       

(uwag nie wniesiono). 

Ad. 3 

Do proponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono. 

Ad. 4 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwałę Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie: 

a) Ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów. 

Ad. 5 

Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk; 

a) w głosowaniu (jednogłośnie, 4 głosami - za), Zarząd podjął uchwały : 

• nr LXIII/144/2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny wyposażenia 

Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.  Z budżetu Powiatu 

Pleszewskiego na 2020 rok zadysponowano środki na zakup wyposażenia na potrzeby 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Pleszewie  w celu przeciwdziałania                         

i zwalczania COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych. W związku z powyższym 

Starostwo Powiatowe w Pleszewie zakupiło w dniu 30 października br. generator ozonu  oraz 

w dniu 4 listopada br. miernik ozonu. W związku z tym, zgodnie  z art. 32 ust. 2. pkt 3 Ustawy 

z dnia   5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920), który 

stanowi, że do zadań zarządu powiatu należy gospodarowanie mieniem powiatu, możliwe jest 

wyłącznie, przekazanie zakupionego wyposażenia w drodze darowizny, której warunki zostaną 

określone w odrębnej umowie. (Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu ), 

• nr LXIII/145/2020 w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 

2021 r. Projekt budżetu zakłada dochody w wysokości 87 755 39,00 zł  oraz wydatki                                    

w wysokości 82 998 088,11 oznacza to  że na 2021 rok planuje się nadwyżkę budżetową                         

w wysokości 4 757 301,89 zł. Zakłada się, że nadwyżka  budżetowa w całości zostanie 

przeznaczona na spłatę zadłużenia wydatków budżetowych. Wydatki budżetowe zamykają się 

kwotą 87 755 39,00 zł, w tym wydatki majątkowe wynoszą 4 321 558,23 zł. Główną pozycję 

wydatków majątkowych stanowią inwestycje drogowe 2 196 252,39 zł  zaś pozostałe 

2 125 305,84 zł .(Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu ), 

• nr LXIII/146/2020 w sprawie ustalenia projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Pleszewskiego. Założenia WPF odpowiadają przyjętemu wyżej projektowi budżetu na 2021 r. 

(Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu ), 
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• LXIII/147/2020 w sprawie powołania składu komisji konkursowej do opiniowania ofert                             

o otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Pleszewskiego                  

w zakresie udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu pleszewskiego w 2021 

roku. Komisję konkursową powołano w składzie : 

Urszula Balicka – Przewodnicząca  

Justyna Koza – Członek Komisji 

Marlena Świątek – Członek Komisji  

Marian Sztamburski – Członek Komisji 

Izabela Wnuk – Członek Komisji  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa , ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej i ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie zarząd powiatu do dnia 30 listopada każdego roku 
powierza prowadzenie zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej organizacji pozarządowej. Odbywa się to 
wyłącznie w ramach procedury otwartego konkursu ofert. 22 października br. Zarząd Powiatu 
w Pleszewie podjął uchwałę o ogłoszeniu przedmiotowego konkursu. Jednym z etapów 
procedury konkursowej jest powołanie komisji, która dokonuje oceny formalnej                                              
i merytorycznej złożonych ofert.  Starosta Pleszewski wydał zarządzenie na podstawie którego 
organizacje pozarządowe mogły zgłaszać swoich przedstawicieli do składu przedmiotowej 
komisji. Termin zgłaszania został wyznaczony na 9 listopada 2020r. Żadna z organizacji nie 
zgłosiła przedstawiciela. W związku z powyższym zaproponowano do składu komisji 
pracowników Starostwa Powiatowego, którzy mają już doświadczenie w przeprowadzaniu 
otwartych konkursów na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzenia punktów 
nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Zadaniem komisji 
konkursowej jest przeprowadzenie procedury konkursowej zgodnie z zasadami określonymi               
w przepisach prawa oraz w ogłoszeniu otwartego konkursu i w formie protokołu 
przedstawienie wyników swojej pracy Zarządowi Powiatu w Pleszewie. Po zatwierdzeniu 
wyników konkursu przez Zarząd Powiatu nastąpi podpisanie stosownej umowy. (Uchwała 
stanowi załącznik nr 6 do protokołu ),   

  
b) wyraził zgodę na  : 

• złożenie wniosku do Burmistrza Gminy Dobrzyca o wydania zezwolenia na usunięcie 

15 drzew z gatunku  jesion wyniosły, rosnących na działce 142 obręb Fabianów 

stanowiącej pas śródpolny, której właścicielem jest Powiat Pleszewski . Drzewa są                  

w złym stanie zdrowotnym i stanowią zagrożenie bezpieczeństwa podczas prac 

polowych  na sąsiedniej działce, 

• zawarcie porozumienia o współpracy Powiatu Pleszewskiego z EW Dobrzyca sp. z o.o                

z siedzibą  w Warszawie przy realizacji inwestycji pn. "Farma Wiatrowa Dobrzyca" na 

terenie Gminy Dobrzyca. W porozumieniu określone zostały drogi oraz warunki 

korzystania z dróg podczas realizacji inwestycji a także działania jakie wykonawca 

będzie musiał wykonać  dla zapewnienia właściwego stanu technicznego  tych dróg 

zarówno w trakcie trwania jak i po zakończeniu inwestycji. 

c) zapoznał się z treścią  oraz z uzasadnieniem wyroku  Sądu Okręgowego w Kaliszu  Wydział I 
Cywilny z dnia 20.10.2002 r. w sprawie I C 1820/16 z powództwa poszkodowanego o zapłatę 
odszkodowania i renty za szkodę 2001 roku wynikającą z roszczeń po likwidacji SPZOZ                              
w  Pleszewie . Powód doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu ( min. czterokończynowe 
porażenie mózgowe ) wskutek błędu lekarskiego podczas opieki okołoporodowej. W 2004 roku 
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przed Sądem Okręgowym w Kaliszu została zawarta ugoda na mocy której poszkodowany 
otrzymał kwotę 90.000,00 zł z ubezpieczenia OC SPZOZ w Pleszewie. Niniejsza ugoda  naruszała 
interesy małoletniego. Ponadto strony nie uzyskały zgody Sądu Rodzinnego na zawarcie ugody,   
a   w szczególności zrzeczenia się innych roszczeń (min. renty). Niniejsza ugoda została 
podważona w trakcie procesu przed Sądem Okręgowym  w Kaliszu w sprawie I C 1820/16. Stąd 
zapadł wyrok zasądzający świadczenie w postaci uzupełniającego zadośćuczynienia                                
w wysokości 210.000,00 zł. Skapitalizowana renta w kwocie  174.720,00 zł oraz poniesione 
wydatki na rehabilitację w wysokości  23.981,00 zł.  Powód uzyskał od 1 października br. prawo 
do renty   z    tytułu zwiększonych potrzeb w kwocie 4300,00 zł . Wyrokiem poszkodowany  
uzyskał 32%  żądanej kwoty   z kwoty 1 458.000,00, która przy tak wysokim uszczerbku na 
zdrowiu nie jest wygórowana  i uzasadnia realizację wyroku. Zarząd zaproponował aby 
realizacja wyroku nastąpiła I kwartale 2021 roku.    W związku z powyższym upoważnił Radcę 
Prawnego Mariana Sztamburskiego do podjęcia negocjacji  z pełnomocnikiem powoda                        
w zakresie zawarcia ugody w przedmiocie przesunięcia terminu płatności świadczeń 
wynikających z wyroku Sądu  na rok 2021. 

 
 

Ad.6  
a) przyjął informację  : 

✓ Z- ca  Naczelnika Wydziału Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju o wydaniu decyzji 

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew, 

- z dnia 20.10.2020 r znak GP.6733.30.2020  o ustaleniu dla Polskiej Spółki 

Gazownictwa Sp. Z o. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji 

pod nazwą „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dz. 63 PE o długości do 450mb, 

na terenie działek nr : 146/3, 120/3 i 99, arkusz mapy 16, obręb Kowalew, gm. Pleszew 

(ul. Baranów i część ul. B. Chrobrego w Kowalewie), 

- z dnia 23.10.2020 r. znak AU.6730.152.2017 o odmowie ustalenia warunków 

zabudowy dla działki nr 2421/37, obręb miasto Pleszew, dla inwestycji polegającej na 

zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowo-usługowego na cele 

mieszkalne. Zarząd nie wniósł uwag do przedłożonych w/w  decyzji. 

✓ Starosty Pleszewskiego o wynikach negocjacji nt. możliwości uregulowania stanu 

prawnego działek nr 76/2 o pow. 918 m² i 77/2 o pow. 1849 m² obręb Sośnica . 

Uregulowanie stanu prawnego polegać będzie  na zawarciu umowy, zgodnie  z którą 

właściciele  przekażą  na rzecz Powiatu działki nr 76/2 i 77/2 a Powiat przekaże na ich 

rzecz działkę nr 75/2 o powierzchni 702 m² i  działkę nr 75/1 o powierzchni 853m² 

obręb Sośnica . W związku z różnicą powierzchni przekazywanych wzajemnie działek,   

Powiat  będzie zobowiązany dopłacić właścicielom  20.000,00 zł i pokryć koszty aktu 

notarialnego. Zarząd zlecił Wydziałowi NR przygotowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na umowę zamiany ww. działek. 

 

 

 

Ad.7 

Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 18 -tej, 

zamknął debatę LXIII posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 
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Załączniki: 

Nr 1 -  lista obecności, 

Nr 2 - porządek obrad, 

Nr 3 - Uchwała nr LXIII/144/2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny 

wyposażenia Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie . 

Nr 4 - Uchwała nr LXIII/145/2020 w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Powiatu 

Pleszewskiego na 2021 r 

Nr 5 - Uchwała nr LXIII/146/2020 w sprawie ustalenia projektu wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Pleszewskiego. 

Nr 6 – Uchwała nr LXIII/147/2020 w sprawie powołania składu komisji konkursowej do opiniowania 

ofert o otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Pleszewskiego                  

w zakresie udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu pleszewskiego w 2021 roku. 

 

 

 

 

Protokołowała: 

 

Beata Napierała 

Starosta  Maciej Wasielewski         nieobecny  

 

Wicestarosta Damian Szwedziak                 …………………………. 

 

Członek Zarządu Leopold Lis     ………………………… 

 

Członek Zarządu Marek Szewczyk   …………………………… 

 

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

 

 
 

 

 

 

 


