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Protokół nr 73/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

w dniu 19 marca 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.)  

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 72/2020 z posiedzenia w dniu 1 marca 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) 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, 

b) zmiany budżetu powiatu pleszewskiego na 2021 r, 

c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu pleszewskiego. 

Ad. 5 

Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk; 

a) na wniosek Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie Zarząd 

wyraził zgodę na dofinansowanie, w wysokości  2.000 ,00  zł, projektu pn. „ Izba pamięci 70 

Pułku Piechoty i Garnizonu Pleszew”. Ekspozycja będzie usytuowana na terenie byłych koszar, 

a obecnie siedziby OHP. Obok muzeum wydana zostanie publikacja historyczna związana                       

z historią wojskowości na terenie miasta i regionu pleszewskiego, a także zostanie 

zorganizowana sesja naukowa, 

b) zapoznał się z projektem zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Dobrzyca w obrębach Lutynia, Fabianów, Sośnica, Koźminiec, Karminiec. Zarząd nie wniósł 

uwag, 

c) zaopiniował pozytywnie planowaną inwestycję pn. „Poprawa bezpieczeństwa w obrębie 
przejścia dla pieszych na ul. Al. Wojska Polskiego w Pleszewie (do przejścia zlokalizowanego 
przy Kościele), uznając jej realizację  za bardzo zasadną. Jest to jedno z niebezpiecznych miejsc 
na ulicach w Pleszewie. W ramach inwestycji zaplanowano m.in.: wykonanie na dojściach do 
przejść nawierzchni chodników z płytek ostrzegawczych, wykonanie oświetlenia  z oprawami 
do lamp ze źródłem LED, wykonanie sygnalizacji świetlnej samochodowo – pieszej 
wyposażonej w sygnalizatory odliczające CDS dla pieszych oraz specjalny projektor światła 
czerwonego wyświetlany na chodniku przed przejściem, wykonanie zieleni segregacyjnej                  
w postaci żywopłotów w celu ograniczenia wkraczania pieszych na jezdnię poza przejściami, w 
głosowaniu (jednogłośnie, 5 głosami - za), Zarząd podjął uchwałę nr LXXIII/161/2021 w sprawie 
wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii drogi gminnej drogi  położonej w m. Pleszew 
na działkach nr 2067/10, 2067/11, 2067/13, 2068/10, 2068/12, 2062/10 (obręb Pleszew) 
gmina Pleszew, powiat pleszewski. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew wnioskiem z dnia 12 
marca 2021r. nr GK.7234.13.2021 wystąpił do Starosty Pleszewskiego o wydanie opinii 
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dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi  położonej w m. Pleszew na działkach nr 
2067/10, 2067/11, 2067/13, 2068/10, 2068/12, 2062/10 (obręb Pleszew) gmina Pleszew, 
powiat pleszewski. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.) zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje 
w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. 
Wnioskowana zmiana nie powoduje konieczności dokonania żadnych zmian  
w dotychczasowym przebiegu dróg powiatowych na terenie powiatu pleszewskiego. Uchwała 
stanowi załącznik nr 3 do protokołu). 

Ad.6  

Przyjął informacje  : 

Naczelnika Wydziału NR Marcina Sitnickiego o: 

a) wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew decyzji z dnia 12.02.2021 r. 

GP.6733.38.2020 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pn. 

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 KV w zakresie oświetlenia drogowego                                             

w miejscowościach Lenartowice - Zawidowice, na terenie działki nr 46 (obręb Lenartowice, 

arkusz mapy 1) i działki nr 88 (obręb Zawidowice, arkusz mapy 2), gmina Pleszew. Zarząd nie 

wniósł uwag, 

b)  piśmie właścicieli działki nr 392/1, obręb Dobrzyca,  w sprawie odszkodowania za jej nabycie 

z mocy prawa przez Powiat Pleszewski pod poszerzenie drogi powiatowej. Właściciele nie 

zgodzili się na stawkę odszkodowania wcześniej zaproponowaną przez  Zarząd Powiatu                        

w wysokości  16,00 zł za 1 m² . Zaproponowali kwotę odszkodowania w wysokości 5.000,00 zł 

tj. 33,56 zł za 1 m².  Zarząd Powiatu nie zaakceptował propozycji właścicieli (zbyt wysoka cena). 

Zaproponował jako ostateczną kwotę odszkodowania 21,00 zł  za 1 m², z zastrzeżeniem że jest 

to kwota ostateczna i nie podlega dalszym negocjacjom. 

 

Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 12-tej, 

zamknął debatę LXXIII posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

Załączniki: 

Nr 1 -  lista obecności, 

Nr 2 - porządek obrad, 

Nr 3 – Uchwała nr  LXXIII/161/2021w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii drogi gminnej 

drogi  położonej w m. Pleszew na działkach nr 2067/10, 2067/11, 2067/13, 2068/10, 2068/12, 2062/10 (obręb 

Pleszew) gmina Pleszew, powiat pleszewski. 

 

Protokołowała: 

 

Beata Napierała 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 


