Protokół nr 41/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie
w dniu 14 stycznia 2020 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
zaproszeni goście:
Marcin Sitnicki
- Naczelnik OR
Danuta Mandryk - Inspektor GN
Piotr Fabisz
- Naczelnik OS
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 40/2019 z dnia 31 grudnia 2019 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) w głosowaniu (jednogłośnie, 5 głosami - za), przyjął uchwałę Nr XLI/92/2020 w sprawie przyjęcia
regulaminu realizacji zadania p.n. „Usuwanie azbestu z terenu Powiatu Pleszewskiego”. Program
będzie realizowany ze środków WFOŚiGW w Poznaniu i z budżetów Gmin. Nabór wniosków będzie
prowadzony od 22 stycznia br. do 30 września br. (Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu ),
b) przyjął roczne sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej
30.000 euro za rok 2019,( Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu)
c) zatwierdził plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej
30.000 euro na rok 2020. ( Plan stanowi załącznik nr 5 do protokołu),
d) zapoznał się z wnioskiem Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w sprawie uzgodnienia lokalizacji
sieci gazowej na działce nr 37/3 obręb Marszew i udzielenia spółce prawa do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane związane z budową gazociągu. Projektowana inwestycja
przebiegać ma przez działkę 37/3 na odcinku o długości około 4 metry. Zarząd postanowił udzielić
spółce prawa do dysponowania nieruchomością w zakresie realizowanej inwestycji na działce
37/3. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika GN Marcina Sitnickiego do przygotowania
wniosku do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. o prawne uregulowanie lokalizacji sieci gazowej
na działce 37/3,
e) uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych
w Krzywosądowie wzdłuż drogi krajowej nr 11 Gmina Gołuchów wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko,
f) zaakceptował treść protokołu uzgodnień w sprawie sprzedaży działki nr 22/6 w Marszewie. Po
podpisaniu przez Panią Joannę Michalak- Keler, protokół zostanie przekazany do Kancelarii
Notarialnej celem sporządzenia aktu umowy sprzedaży działki 22/6 w Marszewie.
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Ad.6
Przyjął informacje o :
Naczelnika Wydziału NR Marcina Sitnickiego o:
✓ podjęciu przez Radę Miejską w Pleszewie uchwały nr XII/94/2019 z dnia 12.09.2019 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego
w obrębie wsi Piekarzew i Suchorzew gm. Pleszew,
✓ możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do dowodów w postępowaniu prowadzonym
przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszewie sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą Budowa obiektu liniowego
podziemnego – sieć gazowa średniego ciśnienia w miejscowości Marszew na terenie działek
nr 59, 73, 74, 37/3 stanowiących własność Powiatu Pleszewskiego. Po zapoznaniu się a z aktami
sprawy , Naczelnik NR omówił przedmiotowe postępowanie prowadzone przez Burmistrza
Miasta i Gminy Pleszew. Na tym etapie Zarząd nie będzie wnosił uwag do prowadzonego
postępowania,
Wicestarosty Damiana Szwedziaka o przebiegu Spotkania Noworocznego w Powiecie Ammerland.
W spotkaniu ze strony Powiatu Pleszewskiego udział wzięli Wicestarosta Damian Szwedziak
i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wojciech Maniak. Wizyta delegacji w Ammerlamd trwała od 911.01.2020. Spotkanie odbyło się w dniu 10 stycznia br. w sali posiedzeń Urzędu Powiatowego w
Westerstede z udziałem wielu gości ze świata polityki i administracji landu Dolna Saksonia, organizacji
społecznych, mediów, biznesu, nauki i kultury. Wicestarosta Pleszewski Damian Szwedziak w imieniu
władz i mieszkańców Powiatu Pleszewskiego złożył gospodarzom życzenia noworoczne i przekazał
symboliczny upominek - dużą, szklaną, malowaną ręcznie bombkę choinkową z napisem „POWIAT
PLESZEWSKI 2020”. W czasie spotkania omówiono m.in. kwestie organizacji najbliższego wyjazdu
delegacji pleszewskiej do Ammerlandu, planowanego w maju br., a także możliwości nawiązania
współpracy gminami Rastede i Dobrzyca.
Ad. 7
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz.12:00, zamknął
debatę XLI posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie.

Załączniki:
Nr 1 - Lista obecności.
Nr 2 - Porządek obrad.
Nr 3 - Uchwała Nr XLI/92/2020 w sprawie przyjęcia regulaminu realizacji zadania p.n. „Usuwanie
azbestu z terenu Powiatu Pleszewskiego”.
Nr 4 - Roczne sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej
30.000 euro za rok 2019.
Nr 5 - Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej 30.000
euro na rok 2020.
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Protokołowała:
Beata Napierała
Starosta Maciej Wasielewski

………………………

Wicestarosta Damian Szwedziak

…………………………

Członek Zarządu Leopold Lis

…………………………..

Członek Zarządu Marek Szewczyk

…………………………..

Członek Zarządu Radomir Zdunek

…………………………
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