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  Protokół nr 82/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

w dniu 16 lipca 2021 r., o godz.11.00  

                                         w siedzibie Starostwa przy ul. Poznańskiej 79, sala 107  

 

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

zaproszeni goście ; 

1. Sławomir Spychaj        - Wójt Gminy Czermin  

2. Danuta Mandryk         - Inspektor Wydziału Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju (NR).  

3. Izabela Wasińska         - Naczelnik Wydziału Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju (NR).  

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 81/2021 z posiedzenia w dniu 7 lipca 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) przyjęcia do realizacji zadań samorządu województwa dotyczących zwiększenia dostępności i 

podnoszenia jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu, 

b) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przejścia, przejazdu na nieruchomości 

oznaczonej jako działka nr 10/12, obręb Kowalew, gmina Pleszew. 

Ad. 5 

Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk; 

a) z udziałem Wójta Gminy Czermin Sławomira Spychaja analizował możliwości pozyskania środków 

na zadania inwestycyjne powiatu z Rządowego Funduszu  Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych. Fundusz ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne 

dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST.  Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest 

zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program 

realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.  Rządowy Fundusz Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych 

realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce.  Jednostki samorządu 

terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o bezzwrotne 

dofinansowanie realizowanych inwestycji. Wysokość dofinansowania zależy od obszaru 

priorytetowego inwestycji: 

• priorytet 1: 95 proc. wartości inwestycji (minimum 5 proc. udziału własnego)  

• priorytet 2: 90 proc. wartości inwestycji (minimum 10 proc. udziału własnego)  

• priorytet 3: 85 proc. wartości inwestycji (minimum 15 proc. udziału własnego)  

• priorytet 4: 80 proc. wartości inwestycji (minimum 20 proc. udziału własnego) 

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i potrwa do 30 lipca 2021 

roku. W czasie pierwszego pilotażowego naboru każda JST czy związek JST może zgłosić 

maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: 
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• 1 wniosek bez kwotowego ograniczenia 

• 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł  

• 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł  

Dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych będzie wypłacane : 

• w przypadku inwestycji, których realizacja nie będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: po 

zakończeniu inwestycji , 

• w przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: w 2-3 

transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych 

etapów inwestycji). 

Na pierwszy nabór Powiat Pleszewski  na dzień  16 lipca br., złożył dwa wnioski :  

1. INWESTYCJA NR  1  - Przebudowa  ciągu dróg powiatowych nr : 4334P i 4310P Pleszew – 

Chocz – Białobłoty (połączenia  drogi krajowej nr 12 z drogami wojewódzkimi nr: 442 i 443)  

Przewidywany koszt 25 000 000,00 zł.  Długość odcinków: dr. 4334P – 5,1 km;  dr.  4310P 

–  6,0 km.  Zakres: poszerzenie jezdni do 6 m wraz z pełną konstrukcją, wyrównanie  

podbudowy i     wykonanie nawierzchni z bet. asfalt., zjazdy do posesji i pól z kostki bet.               

i bet. asfalt., pobocza utwardz. kruszywem o szer. 1 m, remont kanaliz. deszczowej                              

i przepustów pod drogą, odtworzenie i obsianie rowów, nowe oznak. pionowe i poziome, 

oraz urządzenia bezp. ruchu,  wycinka kolidujących drzew, nowe nasadzenia , na dr. nr 

4334P -  dodatkowo ciąg pieszo rower. szer. 2,6 m   dł. 4,6 km, chodniki z kostki beton.  

szer. 2,0 m  dł. 0,5 km, nowe zatoki autobusowe . Czas realizacji – 18 miesięcy. 

2. INWESTYCJA NR 2 Przebudowa  drogi powiatowej nr 5143P Dobrzyca – Galew -  gr. z pow. 

krotoszyńskim Przewidywany koszt : 12 000 000,00 zł. Długość drogi -  5,8 km          

Zakres: poszerzenie jezdni do 6 m wraz z pełną konstrukcją, wyrównanie  podbudowy                                  

i wykonanie nowej nawierzchni z bet. asfalt., ciąg pieszo rowerowy szer. 2,6 m z kostki bet. 

na całej dł., chodniki z kostki bet.  o szer. 2,0 m o dł. 1,5 km, nowe zatoki autobusowe, zjazdy 

do posesji i pól z kostki bet. i bet.  asfalt., pobocza utwardzone kruszywem o szer. 1 m, 

remont kanalizacji deszczowej i przepustów pod drogą, odtworzenie rowów, nowe 

oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu,  wycinka 

kolidujących drzew, nowe nasadzenia i obsianie rowów trawą. Czas realizacji – 12 miesięcy. 

 
3. INWESTYCJA NR 3 w jest trakcie uzgadniania.  
 
Wójt Gminy Czermin Sławomir Spychaj  w świetle możliwości, jakie daje Fundusz na pozyskanie 
środków inwestycyjnych,  zdeklarował gotowość  przyjęcia funkcji zarządu drogi i złożenia 
wniosku  o dofinansowanie, w trybie  „zaprojektuj i wybuduj”, z Programu Polski Ład,     
przebudowy ciągu dróg nr 4311P, 4177P 4178P w Gminie Czermin  o długości około 9 km. 
(Broniszewice, Czermin , Strzydzew  do drogi 4308 P Pleszew -  Grab). Przewidywany koszt 
inwestycji wynosi 9 000 000,00 zł.  Zakres rzeczowy przebudowy, pod warunkiem pozyskania 
środków z Funduszu, obejmowałby wylanie nowej nawierzchni jezdni, utwardzenie pobocza, 
odtworzenie rowów, ewentualną wycinkę kolidujących drzew oraz remont istniejących 
przepustów pod drogą. Zarząd zaakceptował propozycję Wójta Gminy Czermin. Wydziałowi 
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NR i Radcom Prawnym  zlecił rozpoznanie toku dalszego postępowania w sprawie oraz 
przygotowanie wymaganych prawem dokumentów, 

b) w głosowaniu (jednogłośnie, 5 głosami za) podjął uchwały: 

✓ Nr LXXXII/183/2021 w sprawie wyrażenia  opinii  dotyczącej przedsięwzięcia Gminy Gołuchów 

pod nazwą: „Rozbudowa ul. Leśnej w Gołuchowie”.  

      W dniu 06.07.2021 r. wpłynął wniosek Pana Marcina Kasałki z Pracowni Projektowej          

Infrastruktury Drogowej ul. Staroprzygodzka 25, 63-400 Ostrów Wlkp. działającego w imieniu 

Inwestora, Gminy Gołuchów ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów z prośbą o wydanie opinii 

dotyczącej przygotowania i realizacji inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa ul. Leśnej                               

w Gołuchowie” 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 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 LXXXII/184/2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania                             
o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie dostaw z zakresu realizacji projektu pn.                     
„ Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim – modernizacja                                
i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum kształcenia Zawodowego 
w Pleszewie” współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej.  
Powołano komisję w składzie : 
Izabela Wasińska  - Naczelnik w Wydziale NR – Przewodnicząca Komisji Przetargowej, 
Mariusz Depa   - Inspektor w Wydziale NR  - Z-ca Przewodniczącej Komisji Przetargowej; 
Danuta Mandryk – Inspektor w Wydziale NR – Sekretarz Komisji Przetargowej, 
Sławomir Sobczyk – Naczelnik Wydziału OK – Członek Komisji Przetargowej, 
Marian Sztamburski – Radca Prawny w Starostwie Powiatowym – Członek Komisji 
Przetargowej. 
Zadaniem Komisji będzie wyłonienie najkorzystniejszych ofert w prowadzonych 
postępowaniach przetargowych na: 

• zakup wyposażenia na potrzeby pracowni CNC w Centrum Kształcenia Zawodowego                       

w Pleszewie , 

• zakup wyposażenia na potrzeby pracowni spawalnictwa w Centrum Kształcenia 

Zawodowego w Pleszewie, 

• zakup sprzętu dydaktycznego na potrzeby nauki zawodu technik mechatronik i technik 

energetyk w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie, 

• zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie  

oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszew.ie  ( Uchwała stanowi załącznik nr 4 

do protokołu), 

✓ Nr  LXXXII/185/2021 w spawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 r. 

Wprowadzone przedmiotową uchwałą zmiany budżetowe polegają na: 

• wprowadzeniu do budżetu po stronie dochodów i wydatków dofinasowania  w kwocie 

515.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę ul. Grodzieckiej  w Choczu, zmiana 
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związana jest z kosztami wynikającymi z rozstrzygnięcia przetargowego, 

• przesunięciu nakładów między kilkoma zadaniami drogowymi i dostosowaniu  planu 

do wartości wynikających z rozstrzygnięć przetargowych,  

• zwiększeniu planu finansowego jednostek oświatowych w kwocie 380.555,00 zł                                                         

z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe. W celu sfinansowania tych wydatków 

zmniejsza się rezerwę oświatową o w/w kwotę, 

• zwiększeniu dochodów i wydatków o 15.350,00 zł  z dotacji celowej z budżetu państwa                                           

z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu 

Nadzoru Budowlanego. 

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w planach finansowych jednostek.  Uchwała stanowi 

załącznik  nr 5 do protokołu,                

c) decyzją znak: NR 6844.2.1.2021 postanowił wygasić trwały zarząd ustanowiony na rzecz Zarządu 

Dróg Powiatowych    w Pleszewie względem nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako:  

a. działka nr 75/1 o pow. 0,0853 ha, ark.  mapy 22 – obręb Sośnica, Gmina Dobrzyca, 

b. działka nr 75/2 o pow. 0,0702 ha, ark.  mapy 22 – obręb Sośnica, Gmina Dobrzyca, 

dla których Sąd Rejonowy w Pleszewie prowadzi księgę wieczystą nr KZ1P/00033887/4  

Wygaszenie trwałego zarządu w odniesieniu do ww. nieruchomości związane jest z podjęciem 

przez   Radę Powiatu w Pleszewie w dn. 29 czerwca 2021 r. uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na zamianę nieruchomości położonych w Sośnicy, gm. Dobrzyca (Uchwała Nr XX/156/2021), 

d) zatwierdził SIWZ dla  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego na wykonanie zadania 

pod nazwą :  „ Zakup wyposażenia na potrzeby pracowni CNC w Centrum Kształcenia Zawodowego 

w Pleszewie”. Kryteria wyboru oferty będzie stanowić :  cena 60%, okres gwarancji 20 %., czas 

reakcji serwisu  20%.   Termin składania ofert upływa z dniem 30 lipca 2021 r.      

 

Ad.6  

Przyjął informacje Naczelnika Wydziału Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju  Izabeli Wasińskiej  

o  wydaniu  przez Wójta Gminy Czermin decyzji z dnia 6 lipca 2021 r. o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej z niezbędną 

infrastrukturą techniczną oraz wylotami do odbiornika, skanalizowaniu części istniejącego rowu 

melioracyjnego, przebudowie oraz budowie sieci wodociągowej z przyłączami, budowie sieci 

oświetlenia ulicznego, budowie i przebudowie dróg gminnych, przebudowie i budowie włączeń                   

w drogę powiatową nr 4311P oraz budowie ciągu pieszego wraz elementami małej architektury na 

terenie położonym w miejscowości Czermin, oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 195/1/ 

96/3, 166, 158, 135, 128, 132, 151, 144/1, 145, 143, 144, 114/4, 115, 195/2, 97/11, 94, 89, 250, 

96/5 (obręb Czermin). Działki nr 195/1, 96/3, 115, 195/2, 97/11, 250,  będące własnością Powiatu 

Pleszewskiego, pozostają w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie i stanowią 

odcinek drogi powiatowej nr 4311P relacji Czermin – Broniszewice. W ramach inwestycji 

przewidziano m.in. przebudowę i budowę włączeń dróg gminnych w ww. drogę powiatową. 

Projekt decyzji uzgodniono z Zarządem Dróg Powiatowych w Pleszewie.  

Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 13`.00 -tej, 

zamknął debatę LXXXII posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 
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Załączniki: 

Nr 1 -  Lista obecności. 

Nr 2  - Porządek obrad. 

Nr 3  - Uchwała Nr LXXXII/183/2021 w sprawie w sprawie: wyrażenia  opinii  dotyczącej przedsięwzięcia 

Gminy Gołuchów pod nazwą: „Rozbudowa ul. Leśnej w Gołuchowie”.  

Nr 4 – Uchwała  Nr LXXXII/184/2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postepowania                             

o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie dostaw z zakresu realizacji projektu pn. „ Poprawa 

infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim – modernizacja                                                                        

i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum kształcenia Zawodowego                            

w Pleszewie”  współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej. 

Nr 5 – Uchwała NR Uchwała  Nr LXXXII/185/2021 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 

2021 r. 

 

Protokołowała: 

 

Beata Napierała 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


