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  Protokół nr 71/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

w dniu 11 lutego 2021 r., o godz.15.00-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 Członka Zarządu Marka Szewczyka, stwierdził quorum oraz przedstawił 

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

Ad. 2 

Zarząd, przez aklamację, przyjął protokół nr 70/2020 z posiedzenia w dniu 28 stycznia 2021 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) wyraził zgodę na sprzedaż samochodu osobowego marki Volkswagen Golf o nr rej. PSL 380AG  

rok produkcji 1999  o wartości 650 zł brutto.  Zgodnie z oceną rzeczoznawcy samochód znajduje 

się w złym stanie technicznym, bez możliwości uruchomienia i wykonania próby drogowej.  

Powiat Pleszewski stał się właścicielem tego samochodu mocą postanowienia Sądu 

Rejonowego w Pleszewie  z dnia 27 stycznia 2021 r.  orzekającego jego przepadek na rzecz 

Powiatu Pleszewskiego. Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym ww. samochód został 

usunięty z drogi i umieszczony na wyznaczonym parkingu strzeżonym. Właściciel nie odebrał 

samochodu  z parkingu w ustawowym terminie. Stąd na wniosek Starosty Sąd Rejonowy w 

Pleszewie postanowił j.w. Do wykonania orzeczenia sądu o przepadku pojazdu ustawa 

zobowiązuje Starostę. W ramach podejmowanych w tym zakresie czynności samochód 

przyjmuje się na stan majątku powiatu, ubezpiecza i kieruje do biegłego skarbowego celem 

oszacowania wartości. W zależności od wartości pojazdu i jego stanu technicznego, samochód 

taki podlega sprzedaży lub złomowaniu przez uprawnioną stację demontażu. Zarząd zlecił 

przygotowanie procedury sprzedaży w drodze licytacji publicznej – zgodnie z ustawą o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 

b) w głosowaniu (jednogłośnie, 4 głosami za) podjął uchwały : 

• nr LXXI/159/2021 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedsięwzięcia Gminy Gołuchów pod 

nazwą : „ Budowa drogi gminnej Borczysko-Czechel”. Zarząd przedmiotowe przedsięwzięcie 

zaopiniował pozytywnie. Opinia została wyrażona w odpowiedzi na wniosek Pracowni 

Projektowej Infrastruktury Drogowej ul. Staroprzygodzka 25, 63-400 Ostrów Wlkp., działającej 

w imieniu Inwestora, tj. Gminy Gołuchów,  z prośbą o wydanie opinii dotyczącej przygotowania 

i realizacji inwestycji drogowej pn: „Budowa drogi gminnej Borczysko – Czechel” zgodnie z art. 

11b ust. 1 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji   w zakresie dróg publicznych.  Zgodnie z art. 11b ust 1 ustawy z dnia 10.04.2003r. o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

właściwy zarządca drogi składa wniosek    o wydanie opinii właściwych miejscowo zarządu 
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województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o której mowa w 

ust. 1 art. 11b oraz zawiera elementy zawarte w art. 11d ust 1 pkt. 1,2 i 4. Opinia Zarządu 

Powiatu w Pleszewie jest niezbędna do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu, 

• nr LXXI/159/2021 w sprawie powołania komisji do odbioru prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – 

kościołów pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Strzydzewie. Zarząd powołał komisję w składzie: 

Mariusz Depa – Przewodniczący   

Justyna Koza   - Członek 

Hanna Lis         - Członek 

Uchwałą Nr XI/98/2020 z dnia 21 lutego 2020 roku Rada Powiatu w Pleszewie udzieliła Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. św. Józefa Rzemieślnika w Strzydzewie dotacji w wysokości 10.000,00 

zł przeznaczonej na realizację prac polegających na wymianie i renowacji stolarki okiennej oraz 

prac konserwatorskich przy renowacji witraży kościoła pw. św. Józefa Rzemieślnika                                    

w Strzydzewie. 

Zgodnie §10 Uchwały Nr XLII/233/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2010 roku 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze 

Powiatu Pleszewskiego oraz sposobu ich rozliczania i kontroli zleconych zadań podstawą 

rozliczenia dotacji jest komisyjny odbiór wykonanych prac lub robót przez upoważnionych 

przez Zarząd Powiatu pracowników Starostwa Powiatowego w Pleszewie. 

Ad.7 

Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 17-tej, 

zamknął debatę LXXI posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

Załączniki: 

Nr 1 -  lista obecności, 

Nr 2 - porządek obrad, 

Nr 3 - uchwała nr LXXI/159/2021 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedsięwzięcia Gminy Gołuchów pod 

nazwą : „ Budowa drogi gminnej Borczysko-Czechel”. 

Nr 4 – uchwała nr LXXI/159/2021 w sprawie powołania komisji do odbioru prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – kościołów pw. Św. Józefa 

Rzemieślnika w Strzydzewie. 

 

Protokołowała: 

 

Beata Napierała 

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

 

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

 

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

 

Członek Zarządu Marek Szewczyk                           nieobecny 

 

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