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  Protokół nr 83/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

w dniu 26 lipca 2021 r., o godz. 10.00  

                                         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 Maciej Wasielewski dokonując otwarcia posiedzenia powitał zebranych, stwierdził quorum 

oraz przedstawił proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum – nastąpiło jw. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Stanowisko Zarządu w sprawie  zwołania sesji nadzwyczajnej  w celu podjęcia przez Radę 

Powiatu w Pleszewie uchwał 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  

c) wyników przetargu na modernizację budynków Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie i 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie. 

4. Wolne głosy i wnioski. 

 

Ad. 2 

Do proponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono.  

 

Ad. 3 

Zarząd uwzględnił prośbę Burmistrza MiG  o pilne podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie odpłatnej służebności przejścia, przejazdu na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 

10/12, obręb Kowalew, gmina Pleszew. Podjęcie tej uchwały umożliwi MiG Pleszew aplikowanie o 

środki zewnętrzne na dofinansowanie budowy ogólnodostępnego parkingu publicznego  w sąsiedztwie 

stacji kolejowej w Kowalewie. W związku z powyższym, Zarząd  na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z 

dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.920 ze zm.), postanowił 

wnioskować  do Przewodniczącego Rady o zwołanie , w trybie pilnym, sesji Rady Powiatu w celu jej 

podjęcia. Wniosek o pilne zwołanie sesji winien obejmować także podjęcie uchwały w sprawie 

przyjęcia do realizacji zadań samorządu województwa dotyczących zwiększenia dostępności i 

podnoszenia jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu. 

Podjęcie przez Radę uchwały w tej sprawie umożliwi Zarządowi zawarcie stosownego porozumienia i 

przekazanie, zabezpieczonych przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego,  środków w wysokości 

66 500 zł na realizację programu terapeutycznego dla mieszkańców pododdziału dla osób 

uzależnionych od alkoholu funkcjonującego w ramach DPS Pleszew.  
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Ad. 4 

Zarząd unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. 

„Modernizacja budynków Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie i Centrum Kształcenia Zawodowego 

w Pleszewie”. Komisja Przetargowa powołana uchwałą nr LXXVI/168/2021 Zarządu Powiatu w 

Pleszewie z dnia 13. 05. 2021r w wyniku przeprowadzonego postępowania w zakresie ww. zadania 

poinformowała Zarząd, że  w wyznaczonym terminie składania ofert t.j. do dnia 22.07.2021 godz. 

10:00, nie złożono w postępowaniu żadnej oferty.  W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 255 

pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2021r poz. 1129) 

postępowanie o udzielenie zamówienia należało unieważnić. 

 

Ad. 5 

Starosta Maciej Wasielewski  – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 10:50, zamknął debatę 

LXXXIII posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

 

Załączniki: 

Nr 1 -  Lista obecności. 

 

Protokołowała: 

 

Urszula Balicka 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 


