
 

1 

 

  

  Protokół nr 67/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

w dniu  17 grudnia 2020 r., o godz. 14.00-tej 

                                         w siedzibie Starostwa przy ul. Poznańskiej 79, sala 107 

 

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

Ad. 1 

Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski  dokonując otwarcia posiedzenia powitał zebranych,  

usprawiedliwił nieobecność Wicestarosty Damiana Szwedziaka stwierdził quorum oraz przedstawił 

proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad – do proponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono. 

3. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie 

Miastu i Gminie Pleszew wykonania ścieżki rowerowej na ulicy Bogusza w Pleszewie. 

4. Stanowisko Zarządu w sprawie  : 

a) decyzji  nr NR.6124.1.8b.2017 Starosty Pleszewskiego z dnia 2 grudnia 2020 r.  naliczającą 

opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej w związku z budową ścieżki rowerowej 

wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów – Kuchary, 

b) zatwierdzenie wyników przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego 

na usługę ubezpieczenia powiatu pleszewskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi na  

lata 2021-2023. 

c) zatwierdzenie wyników przetargu na dostawę laptopów w ramach projektu pn. „Wsparcie 

nauczania zdalnego w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie 

Pleszewskim”. 

5. Wolne głosy i wnioski. 

 

Ad 3.    Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie: 

wyrażenia zgody na powierzenie Miastu i Gminie Pleszew wykonania ścieżki rowerowej na 

ulicy Bogusza w Pleszewie (na odcinku pomiędzy ul. Słowackiego a ul. Mikołaja Reja. Burmistrz 

Miasta i Gminy Pleszew  zaproponował Powiatowi Pleszewskiemu  wykonanie ścieżki 

rowerowej na ulicy Bogusza w Pleszewie  , na realizację której samorząd gminy planuje 

pozyskać środki zewnętrzne. Zasady realizacji i rozliczenia kosztów zadania zostaną określone 

w odrębnym Porozumieniu zawartym pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew a Powiatem 

Pleszewskim, po przygotowaniu przez Miasto i Gminę Pleszew dokumentów niezbędnych do 

realizacji zadania. Starosta będzie wnioskował do Rady Powiatu o rozszerzenie porządku obrad 

najbliższej sesji zwołanej na 21 grudnia br., 

 

Ad 4. Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk; 

a)  zapoznał się decyzją nr NR.6124.1.8b.2017 Starosty Pleszewskiego z dnia 2 grudnia 2020 r.  

naliczającą opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej w związku z budową ścieżki 

rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów – Kuchary.  Zgodnie z ustawą o 

ochronie gruntów rolnych i leśnych  wyłączenie z produkcji użytków rolnych  przeznaczonych 

na cele nierolnicze i nieleśne następuje po wydaniu decyzji zezwalającej na takie wyłączenie. 

Podmiot, który uzyskał zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej jest obowiązany 

uiścić odpowiednią należność i opłaty roczne. Obowiązek taki powstaje od dnia faktycznego 
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wyłączenia gruntów z produkcji. Organem właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych 

jest starosta. Realizowane przez niego zadania w tym zakresie są zadaniami z zakresu 

administracji rządowej. Stąd Starosta Pleszewski – w tym szczególnym przypadku – jako organ 

reprezentujący administrację rządową (a nie administrację samorządową), był zobowiązany 

naliczyć Powiatowi opłaty roczne i jednorazową należność za wyłączenie ww. gruntów z 

produkcji rolniczej. Na podstawie omawianej decyzji Starosta Pleszewski zobowiązał Zarząd 

Powiatu  w Pleszewie do uiszczenia jednorazowej należności w wysokości 87 722,52 zł w 

terminie do 60 dni od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna oraz do uiszczenia opłaty 

rocznej w wysokości 29 154,85 zł płatnej przez 10 lat począwszy od 2021 roku. Ustawa o 

ochronie gruntów rolnych i leśnych podmiotom zobowiązanym do ponoszenia opłat z tytułu 

wyłączania gruntów  z produkcji rolnej umożliwia  ubieganie się o ich umorzenie. Organem 

właściwym w kwestiach umorzenia jest marszałek województwa. W związku z czym Zarząd 

Powiatu w Pleszewie postanowił wystąpić do Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 

wnioskiem o  umorzenie w całości naliczonych wyżej opłat. Wniosek swój Zarząd Powiatu 

motywuje tym, iż inwestycja służy zaspokojeniu potrzeb lokalnej społeczności i ma charakter 

użyteczności publicznej,  

b) zapoznał się protokołem brokerskim i zatwierdził wyniki przeprowadzonej procedury 

udzielenia zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia powiatu pleszewskiego wraz z 

jednostkami organizacyjnymi na lata 2021-2023. Działając w imieniu i na rzecz Powiatu 

Pleszewskiego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. z Wrocławia 

przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 

wnioskowanym przez Powiat Pleszewski. Przedmiotem zamówienia były: 

PAKIET I: 

a. Ubezpieczenia wspólne dla wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu: 

1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i 

posiadanego mienia 

2. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia 

3. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji 

b. Ubezpieczenia dla poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu: 

1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami 

2. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów 

3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk 

PAKIET II: 

1. Ubezpieczenia komunikacyjne 

W dniu 15.12.2020 r. upłynął termin składania ofert.  Oferty złożyły: 
Oferta nr 1 Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, ul. S. Małachowskiego 
10, 61-129 Poznań (tylko Pakiet II) 
Oferta nr 2 Balcia Insurance SE z siedzibą w Rydze Pełnomocnik: Reso Europa Service Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach, ul. K. Valdemara 63, Ryga, LV-1142, 
Łotwa Pełnomocnik: ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki (tylko Pakiet II) 
Oferta nr 3 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Wielkopolskie Biuro Regionalne, 
ul. Narutowicza 2a, 62-800 Kalisz (tylko Pakiet II) 
Oferta nr 4 Saltus Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot 
(tylko Pakiet I) 
Oferta nr 5 Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Poznaniu, Al. Jerozolimskie 
162, 02-342 Warszawa Oddział w Poznaniu ul. Szelągowska 29 61-626 Poznań (tylko Pakiet II). 
Z analizy bilansów finansowych, struktury akcjonariatu oraz raportów Komisji Nadzoru 
Finansowego żaden z przedstawionych Zakładów Ubezpieczeń nie budzi wątpliwości co do 
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pewności i bezpieczeństwa finansowego i wypłaty ewentualnego odszkodowania.  
Najkorzystniejszą ofertę dla zadań:  
➢ Pakietu I (ubezpieczenie mienia) złożył  Saltus Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych,  w 

cenie 449 802,00 zł, przy szacownych kosztach ubezpieczenia tego zakresu  w kwocie 

501 000 zł. W przypadku tego pakietu oferta Saltus TUW była jedyną ofertą, jaka wpłynęła 

w ramach ogłoszonego przetargu 

➢ Pakietu II (ubezpieczenie komunikacyjne) złożyła Concordia Polska Towarzystwo 

Ubezpieczeń Spółka Akcyjna w cenie 60 771,00 zł, przy szacowanych kosztach z tego 

zakresu w wysokości 135 000 zł 

Mając powyższe na względzie ww. Towarzystwom Ubezpieczeń Wzajemnych (Saltus i 

Concordia)  zostanie udzielone zamówienie publiczne na usługę ubezpieczenia Powiatu 

Pleszewskiego na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r. w zakresach jw. 

c) zatwierdził wyniki przetargu na dostawę laptopów w ramach projektu pn. „Wsparcie nauczania 

zdalnego w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Pleszewskim. Wpłynęło 

5 ofert. Jedna oferta została odrzucona (nie spełniała warunków SIWZ). Najkorzystniejszą 

ofertę złożyła firma KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp.kz Poznania. Cena za wykonanie zadania 

wyniesie 147.6000 zł. Oferta spełniała wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i w wyniku punktowej oceny ofert uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100. 

 

 

Ad.5 

Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 16 -tej, 

zamknął debatę LXVII posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

 

Załączniki: 

Nr 1 -  lista obecności, 

 

 

 

Protokołowała: 

 

Beata Napierała 

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

 

Wicestarosta Damian Szwedziak                       nieobecny 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 


