Protokół nr 79/2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie
w dniu 21 czerwca 2021 r., o godz. 9.00-tej
w siedzibie Starostwa przy ul. Poznańskiej 79, sala 107
W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot.) oraz
zaproszeni goście ;
1. Izabela Wasińska - Naczelnik Wydziału Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju (NR).
2. Grażyna Kaczmarek - Dyrektor PCPR
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 78/2021 z posiedzenia w dniu 1 czerwca 2021 r..(uwag nie
wniesiono).
Ad. 3
Do proponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono.
Ad. 4
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie:
a) zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego ,
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020
rok,
d) udzielenia Zarządowi Powiatu w Pleszewie absolutorium za 2020 rok ,
e) wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Gołuchów realizacji zadania pn. „Wykonanie zatoki
parkingowej przy ul. Zamoyskich i placu zabaw w Gołuchowie” ,
f) wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Dobrzyca realizacji zadania pn. „Przebudowa
istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr
4173P. Etap V” ,
g) wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Dobrzyca realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 5145P w zakresie budowy chodnika na ul. Koźmińskiej w Dobrzycy” ,
h) zmiany Uchwały NR XVIII/147/2021 z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości
środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2021 roku ,
i) wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości zajętej pod budowę ścieżki
rowerowej, położonej w Krzywosądowie, oznaczonej jako działka nr 139/4 .
Ad. 5
Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk;
a) zapoznał się z :
• decyzją nr GN.6018-1-13b/09 Starosty Pleszewskiego z dnia 31 maja 2021
r. naliczającą opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej w związku z przebudową
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•

•

drogi powiatowej nr 4309P Pleszew- Dobrzyca ( cześć działki nr 98/1 o.
Kowalew). 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 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 3.181,32 zł w terminie do 60 dni od dnia, w którym decyzja stanie się
ostateczna oraz do uiszczenia opłaty rocznej w wysokości 11.220,82 zł płatnej przez 10
lat począwszy od 2022 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,
wnioskiem Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. o wyrażenie w trybie ustawy
z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie
sieci przesyłowych (Dz. U. z 2021, poz. 922) opinii dotyczącej lokalizacji
projektowanego zadania inwestycyjnego pn. „Podwieszenie drugiego toru 400 kV na
linii Ostrów – Kromolice wraz z rozbudową stacji 400/110 kV Ostrów i stacji 400/110
kV Kromolice)”,
Zakres inwestycji obejmuje podwieszenie przewodów fazowych na torze drugim
istniejącej linii 400 kV Ostrów-Kromolice wraz z wymianą przewodu odgromowego
stalowo-aluminiowego na przewód odgromowy OPGW na torze drugim oraz wymianą
przewodu odgromowego OPGW na torze pierwszym oraz pracami dostosowawczymi
na stacjach końcowych. Planowane prace będą odbywały się w oparciu o już istniejąca
infrastrukturę, prace nie będą obejmowały zmiany usytuowania słupów. Inwestycja
na terenie Powiatu Pleszewskiego przebiega przez teren Gminy Dobrzyca (południowo
– zachodnia cz. Gminy, w granicach obrębów: Koźminiec, Izbiczno, Dobrzyca, Polskie
Olędry, Trzebin, Galew). Celem inwestycji jest umożliwienie pełnego wykorzystania
wybudowanej już infrastruktury sieciowej, co pozwoli na zwiększenie pewności
zasilania północno- zachodniej Polski oraz poprawi bezpieczeństwo pracy sieci
elektroenergetycznej w całym regionie, w tym w aglomeracjach poznańskiej i kalisko ostrowskiej. Zarząd nie wniósł uwag.
zawiadomieniem Wójta Gminy Gołuchów o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na
przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV oraz
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budowie kablowej linii niskiego napięcia w miejscowości Jedlec, obręb Jedlec, gmina
Gołuchów na rzecz Energa Operator S.A. Oddział w Kaliszu,
Inwestycja obejmuje m.in.: wymianę istniejących stanowisk słupowych
w dotychczasowych miejscach, wymianę istniejących stanowisk słupowych w nowej
lokalizacji, wprowadzenie istniejącej linii kablowej nN na nowy słup. Swoim zasięgiem
obejmuje dz. ewid. nr 293 stanowiącą fragment drogi powiatowej 4339P TurskoJedlec – Gołuchów, w zakresie skrzyżowania tej drogi z drogą gminną w msc. Jedlec,
b) w głosowaniu (jednogłośnie, 5 głosami - za) podjął uchwały:
• Nr LXXIX/172/2021 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg
powiatowych i zaliczenia do kategorii dróg gminnych wymienionych w załączniku nr 1
do niniejszej uchwały dróg powiatowych położonych w m. Kalisz, powiat kaliski .
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Kalisza - Dyrektor Dróg Miejskich w Kaliszu
wnioskiem z dnia 07 czerwca 2021r. nr WIEM.4003.1-3.2021 wystąpił do Starosty
Pleszewskiego o wydanie opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych i
zaliczyć do kategorii dróg gminnych drogi powiatowe wymienione w załączniku nr 1 do
niniejszej uchwały położonych w m. Kalisz, powiat kaliski.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) organem właściwym do pozbawienia drogi
dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej
kategorii.
Wnioskowana zmiana nie powoduje konieczności dokonania żadnych zmian
w dotychczasowym przebiegu dróg powiatowych na terenie powiatu pleszewskiego.
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu,
• Nr LXXIX/173/2021 w sprawie zmiany uchwały nr CXXIX/268/2018 Zarządu Powiatu
w Pleszewie z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie sporządzania skonsolidowanego
bilansu Powiatu Pleszewskiego.
W związku z Uchwałą nr X/87/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2019
r. w sprawie: wyodrębnienia Ośrodka Wsparcia w Pleszewie działającego przy
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie i utworzenia odrębnej jednostki
organizacyjnej Powiatu Pleszewskiego pod nazwą „Powiatowy Środowiskowy Dom
samopomocy
w
Pleszewie”
w „Wykazie jednostek objętych skonsolidowanym bilansem Powiatu Pleszewskiego”
stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CXXIX/268/2018 Zarządu Powiatu
w Pleszewie z dnia 6 marca 2018 roku wprowadza się nową jednostkę: „Powiatowy
Środowiskowy Dom Samopomocy w Pleszewie”. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do
protokołu,
c) zatwierdził wyniki przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
wykonanie zadania pn. „Modernizacja budynków Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie
i Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie”. W ramach przetargu złożono :
Dla Zadania nr 1: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie - 2 oferty
1. Bartez Rafał Mintus, Smulsko 14, 62 – 731 Przykona
2. Antczak Sprzątanie, Remonty Handel Sp. z o.o, ul. Częstochowska 98, 62 – 800 Kalisz.
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odrzucono ofertę nr 1. Oferta jest niezgodna z przepisami ustawy, wykonawca wraz
z Formularzem ofertowym złożył niepodpisane kosztorysy ofertowe.
W celu wykonania zadania nr 1: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
komisja przetargowa proponuje wybór oferty nr 2: Antczak Sprzątanie, Remonty Handel Sp. z o.o, ul.
Częstochowska 98, 62 – 800 Kalisz. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie
kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.
Oferta spełnia wymogi zawarte w specyfikacji warunków zamówienia i w wyniku punktowej oceny
ofert uzyskała najwyższą ilość punktów t.j. 100,00.
Cena za wykonanie zadania wynosi: 2.750.322,79 zł.
Dla zadania nr 2 została złożona jedna oferta: Antczak Sprzątanie, Remonty Handel Sp. z o.o,
ul. Częstochowska 98, 62 – 800 Kalisz. Oferta została odrzucona, zawiera rażąco niską cenę lub koszt
w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zaproponowana w ofercie cena jest niższa od wartości
szacowanej o 36,08 % .
W piśmie skierowanym do wykonawcy wskazano aspekty, co do których m.in. winien odnieść się
wykonawca. W dniu 09. 06. 2021r wykonawca udzielił odpowiedzi, w której lakonicznie stwierdza, że
firma uwzględniła w swojej wycenie wszystkie koszty wykonania prac. Wykonawca nie odniósł się do
żadnych aspektów ani nie wskazał żadnych czynników, które wpłynęły na tak skalkulowaną cenę
oferty.
Zarząd unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w zakresie
zadania nr 2: Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie.
Podjął decyzje o ponownym wszczęciu postępowania dla zadania 2 ,
d) przyznał na okres od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. dodatki motywacyjne i funkcyjne
dyrektorom szkół i placówek oświatowych, w wysokościach przedstawionych w poniższej
tabeli:
% dodatku motywacyjnego
% dodatku funkcyjnego
wg stawki minimalnej
wg stawki minimalnej
wynagrodzenia zasadniczego
wynagrodzenia zasadniczego
e) Lp. Szkoła/placówka
nauczyciela stażysty
nauczyciela stażysty
o najwyższym poziomie
o najwyższym poziomie
wykształcenia
wykształcenia
1.
I LO
25% (737 zł)
75% (2.212 zł)
2.
ZSU-G
25% (737 zł)
75% (2.212 zł)
3.
ZPS
25% (737 zł)
75% (2.212 zł)
4.
PP-P
11% (324 zł)
57% (1.681 zł)
5.
ZST
25% (737 zł)
67% (1.976 zł)
6.
CKZ
11% (324 zł)
57% (1.681 zł)

Wysokość dodatku motywacyjnego

Wysokość dodatku funkcyjnego

od 4,5% do 31% (od 133 zł do 914 zł)

od 35% do 90% (od 1.032 zł do 2.654 zł)

Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty wynosi 2.949 zł (podstawa: rozporządzenie MEN z dnia
22.04.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. 2021, poz. 787).
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Ad.6
Nie realizował.
Ad.7
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 12-tej,
zamknął debatę LXXIX posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie.
Załączniki:
Nr 1 - lista obecności,
Nr 2 - porządek obrad,
Nr 3 - Uchwała Nr LXXIX/172/2021 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg
powiatowych i zaliczenia do kategorii dróg gminnych wymienionych
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały dróg powiatowych położonych w m. Kalisz, powiat kaliski .
Nr 4 - Uchwała Nr LXXIX/173/2021 w sprawie zmiany uchwały nr CXXIX/268/2018 Zarządu Powiatu
w Pleszewie z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu
Pleszewskiego.

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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