Protokół nr 80/2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie
w dniu 29 czerwca 2021 r., o godz. 13.30
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 79/2021 z posiedzenia w dniu 21 czerwca 2021 r..(uwag
nie wniesiono).
Ad. 3
Do proponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono.
Ad. 4
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany Uchwały
Nr IV/30/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia składu
osobowego Komisji Strategii, Rozwoju Regionalnego i Promocji oraz określenia zakresu jej zadań.
Po zaopiniowaniu projektu uchwały Starosta Pleszewski ogłosił przerwę w obradach Zarządu na
czas trwania sesji Rady Powiatu w Pleszewie. Obrady wznowiono o godz.16.00.
Ad. 5
Po wznowieniu obrad Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk:
a) w głosowaniu (jednogłośnie, 5 głosami za) podjął uchwałę nr LXXX/174/2021 w sprawie
nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny
wyposażenia Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. Z budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok
zadysponowano środki na zakup wyposażenia na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Pleszewie. W związku z powyższym Starostwo Powiatowe w Pleszewie zakupiło
w dniu 28 kwietnia br. rolety wewnętrzne na okna oraz w dniu 10 czerwca br. przystawkę oraz
słuchawkę do telefonu. W związku z tym, zgodnie z art. 32 ust. 2. pkt 3 Ustawy z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920), który stanowi, że do zadań
zarządu powiatu należy gospodarowanie mieniem powiatu, możliwe jest wyłącznie, przekazanie
zakupionego wyposażenia w drodze darowizny, której warunki zostaną określone w odrębnej
umowie. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu,
b) przyjął bilans skonsolidowany Powiatu Pleszewskiego. Bilans został sporządzany na podstawie
bilansów wszystkich powiatowych jednostek budżetowych. Bilans stanowi załącznik nr 4 do
protokołu,
c) zatwierdził SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
podstawowym na wykonanie zadania pod nazwą „Modernizacja Budynku Centrum Kształcenia
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Zawodowego w Pleszewie.” Kryteria wyboru oferty będzie stanowić cena 60%, okres gwarancji 40
%. Termin składania ofert upływa z dniem 22. 07. 2021 godz. 10:00,
d) zapoznał się ze stanowiskiem Burmistrza Miasta i Gminy w Pleszewie w sprawie przyjęcia ulic
powiatowych : Zamkowej, Ogrodowej, Kolejowej, Słowackiego wraz z rondem o łącznej długości
845 mb. Zarząd wyraził zgodę na przekazanie MiG Pleszew ul. Zamkowej, ul. Ogrodowej, ul.
Kolejowej oraz ul. Słowackiego wraz z rondem „2020 rku”. Temat był już omawiany na posiedzeniu
Zarządu Powiatu w dniu 28 stycznia br. w związku z propozycją Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
przyjęcia ulic powiatowych : Zamkowej, Ogrodowej, Kolejowej, Słowackiego wraz z rondem o
łącznej długości 845 mb w zamian za drogi przy ulicy Wierzbowej i Szpitalnej o długości 1,216
mb. Wówczas Zarząd postanowił zaproponować Miastu i Gminie Pleszew przekazanie
wnioskowanych ulic powiatowych bez wzajemnego przyjmowania ulic miejskich przez Powiat. Jest
to rozwiązanie bardziej opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia. Bowiem dochody osiągane
z tytułu reklam i urządzeń obcych w drodze umieszczonych na wnioskowanych przez Burmistrza
MiG ulicach powiatowych w całości pokrywają koszty ich bieżącego utrzymania. Natomiast ulice
miejskie nie generują żadnych dochodów z tytułu reklam czy umieszczonych tam urządzeń obcych.
Burmistrz MiG Pleszew, pismem z dnia 29 czerwca br., zdeklarował wolę przyjęcia ulic
powiatowych : Zamkowej, Ogrodowej, Kolejowej, Słowackiego wraz z rondem o łącznej długości
845 mb., bez wzajemnego przekazywania ulicy Wierzbowej i Szpitalnej o długości 1,216 mb.
Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału NR do pozyskania wymaganych prawem opinii właściwych
organów dotyczących zamiaru pozbawienia ww. ulic powiatowych, kategorii dróg powiatowych i
nadania im kategorii dróg gminnych.
Ad.6
Przyjął informacje Naczelnika Wydziału Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju Izabeli Wasińskiej o:
wydaniu przez Wojewodę Wielkopolskiego w dn. 11.05.2021 r. decyzji stwierdzającej, że część
nieruchomości położonej w miejscowości Gustawów, gm. Dobrzyca, stanowiącej na dzień 31 grudnia
1998 r. fragment drogi wojewódzkiej nr 13176 o przebiegu: Karminiec – Taczanów, zapisanej w KW
KZ1P/00009060/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pleszewie, jako własność osoby fizycznej,
oznaczonej geodezyjnie: obręb 0005 Gustawów, ark. mapy 1, dz. nr 25 o pow. 0,0900 oraz działka nr
32 o pow. 0,0900 ha i pozostającej w tej dacie we władaniu Skarbu Państwa, z dniem 1 stycznia 1999
r, stała się z mocy prawa, własnością Powiatu Pleszewskiego, jako grunt zajęty pod drogę publiczną –
drogę powiatową. Decyzja stała się ostateczna i prawomocna z dniem 9 czerwca 2021 r.
Ad.7
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 17.00 -tej,
zamknął debatę LXXIV posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie.
Załączniki:
Nr 1 - lista obecności.
Nr 2 - Porządek obrad
Nr 3 – Uchwała nr LXXX/174/2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny
wyposażenia Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.
Nr 4 - Bilans skonsolidowany Powiatu Pleszewskiego.
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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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