
 

1 

 

  Protokół nr 84/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

w dniu 10 sierpnia  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. Izabela Wasińska    - Naczelnik Wydziału Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju (NR). 

2. Elżbieta Spychaj       - Inspektor  Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki (OK). 

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

 

Ad. 1 

Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski dokonując otwarcia posiedzenia powitał zebranych, 

usprawiedliwił nieobecność Damiana Szewdziaka Wicestarosty, stwierdził quorum oraz przedstawił 

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

Ad. 2 

Zarząd, przez aklamację, przyjął protokoły  nr 82/2021 z posiedzenia w dniu 16 lipca 2021 r. oraz nr 

83/20201 z dnia  26 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) zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok, 

b) zmiany Uchwały Nr XX/164/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie 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 , 

c) pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych następujących dróg powiatowych 

(ulic) położonych w mieście Pleszew: nr 4365P - ul. Zamkowa, nr 4358P -   ul. Ogrodowa, nr 

4354P - ul. Kolejowa, nr 4364P  odcinek ul. Słowackiego wraz z rondem  od strony ul. 

Ogrodowej. 

W przypadku uchwał wymienionych w pkt. 4a i 4b Zarząd będzie wnioskował do Przewodniczącego 

Rady o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Zastosowanie pilnego trybu dalszego procedowania tych uchwał 

umożliwi KPPSP w Pleszewie ubieganie się o środki zewnętrzne  na zakup niezbędnego sprzętu dla 

straży. Bowiem proponowane zmiany budżetowe obejmują m.in. kwestię dofinansowania z budżetu 

powiatu  zakupu sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 30.417 zł. 

Wprowadzenie tych zmian należy do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu. Dofinansowanie może 

nastąpić  poprzez wpłatę środków na Fundusz Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu 

i musi być poprzedzone zawarciem przez Zarząd Powiatu stosownej umowy z Komendantem 

Wojewódzkim PSP. Uchwalenie przez Radę proponowanej zmiany umożliwi Zarządowi jej zawarcie. 

Natomiast wnioskowane zmiany w PFRON przyśpieszą możliwość rozpatrywania wniosków osób 

niepełnosprawnych składanych do Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Pleszewie. 

 

Ad. 5 

Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk; 



 

2 

 

a) na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie pozytywnie zaopiniował  

planowane inwestycje pn.  

✓ „Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 

4309 w m. Kowalew” . W  ramach inwestycji zaplanowano m.in. : wykonanie na 

dojściach do przejść nawierzchni chodników z płytek ostrzegawczych, wykonie 

oświetlenia hybrydowego, nowe oznakowania poziome grubowarstwowe i pionowe. 

Zarząd Powiatu pozytywnie ocenił zasadność realizacji przedmiotowej inwestycji, 

szczególnie w kontekście jej wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, z uwagi na 

bliskość Zespołu Szkół Publicznych i terenów rekreacyjnych i sportowych i co za tym 

idzie wzmożonego ruchu pieszych w obrębie tego przystanku, jest wręcz niezbędna dla 

zapewnienia  najwyższej jakości warunków bezpieczeństwa pieszych użytkowników 

tego odcinka drogi powiatowej w Kowalewie. 

✓ „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ul. Pleszewskiej w Dobrzycy – wykonanie nowego 

przejścia dla pieszych”. W ramach inwestycji zaplanowano m.inn. chodnik wzdłuż stacji 

paliw, nawierzchni chodników z płytek ostrzegawczych ( prawa strona), wykonie 

oświetlenia hybrydowego, nowe oznakowania poziome grubowarstwowe i pionowe. 

Zarząd Powiatu pozytywnie ocenił zasadność realizacji przedmiotowej inwestycji,               

z uwagi na bliskość przystanku autobusowego, nowo powstałego osiedla 

mieszkaniowego i terenów rekreacyjnych i co za tym idzie wzmożonego ruchu                              

w obrębie tego przejścia, jest wręcz niezbędna dla zapewnienia jakości warunków 

bezpieczeństwa pieszych, 

b) zaakceptował przedstawione przez Starostę szacunkowe koszty inwestycji pn. Przebudowa                             

i rozbudowa budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie na potrzeby Wydziału 

Komunikacji, w ogólnej kwocie 442 010,54 zł, w tym: 

• branża budowlana – 200 806,55 zł, 

• branża elektryczna – 183 612,62 zł,   

• branża – instalacja ogrzewania,  ciepła technologicznego i klimatyzacji – 57 591,37 zł  

Zakłada się, że prace związane z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Wydziału KM zostaną 

zakończone w bieżącym roku, 

c) przyjął do wiadomości informacje Starosty o wynikach spotkań z Przewodniczącymi Klubów 

Radnych Rady Powiatu, które odbyły się w miesiącu lipcu br. Spotkania były poświęcone 

możliwości pozyskiwania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, a także ustalenia 

priorytetów inwestycyjnych powiatu. W efekcie tych spotkań poszczególne Kluby wskazały na 

następujące priorytety inwestycyjne: 

1) Klub Radnych Powiatu Pleszewskiego „Razem dla Ziemi Pleszewskiej i Wspólna Przyszłość”, 

wskazał na: 

✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 4340 Lenartowice- Rokutów wraz z budową 

ścieżki rowerowej. 

✓ Budowa drogi powiatowej Rokutów – Bogusław. 

✓ Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 5288 P na 

odcinku Pleszew/Nowa Wieś – Taczanów. 

✓ Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Armii Poznań z ulicą Lipową , Malińską i 

70 Pułku Piechoty w Pleszewie. 

✓ Przebudowa ulicy Armii Poznań w Pleszewie obejmującej budowę chodników. 

2) Klub Radnych Miłośników „Ziemi Pleszewskiej” : 
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✓ Droga 4310P Chocz – Białobłoty. Droga ta w części pozostaje drogą 

nieutwardzoną co powoduje, iż mieszkańcy gminy Gizałki muszą przebywać 

dłuższą drogę podróżując m.in. do Pleszewa czy do innych miejscowości 

Powiatu Pleszewskiego. 

✓ Droga 4334P Pleszew – Chocz.  Ta uczęszczana droga wymaga remontu oraz 

poszerzenia nawierzchni oraz wybudowania chodnika lub ciągu pieszo- 

rowerowego co zagwarantuje bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchy. 

✓ Budowa lub rozbudowa Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie. 

Inwestycja ta jest  kluczowa dla poprawy warunków kształcenia, co jest 

szczególnie ważne w kontekście specjalnych potrzeb uczniów uczęszczających 

do tejże placówki. 

✓ Rozbudowa ( modernizacja )Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie, 

w szczególności zakupi nowego wyposażenia oraz remont/ rozbudowa 

budynków będących zasobem jednostki , która kształci pracowników na 

potrzeby wielu branż w Powiecie Pleszewskim. 

✓ Droga 4342P Pleszówka – Bogusław ta łączy drogę krajową nr 12 z drogą 

wojewódzką nr 422 ( biegnącą już w Powiecie Kaliskim). Droga wymaga  

remontu nawierzchni eksploatowanej przez intensywny ruch kołowy, 

przebudowy skrzyżowania z drogą 4339 P oraz wybudowania w brakujących 

miejscach chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego, co podniesie poziom 

bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom drogi. 

✓ Droga 5143P Dobrzyca – Galew do granicy Powiatu. Droga ta jest kluczowym 

traktem komunikacyjnym łączącym dwa powiaty  przez co duże nasilenie 

ruchu powoduje konieczność wykonania prac modernizacyjnych. 

✓ Droga 4327od drogi krajowej nr 12 do granicy Powiatu. Jest to droga łącząca 

Powiat Kaliski z Powiatem Pleszewskim, po której przebiega ruch do Zakładów 

Przemysłowych znajdujących się w Gminie Gołuchów. 

✓ Droga 4338P Lenartowice – Grodzisko . Obecnie jedna część drogi ( biegnąca 

przez wieś Lenartowice) jest w trakcie realizacji, jednakże przebudowy 

wymaga jej dalsza część, biegnąca w stronę miejscowości Grodzisko. 

Zmodernizowanie tejże drogi w znaczący sposób przyczyni się do poprawy 

bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Pleszewskiego. 

✓ Droga 4339P na odcinku pomiędzy mostem na rzece Giszka w miejscowości 

Tursko a Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Tursku. Z związku z dużym 

ruchem ciężkiego transportu drogowego do miejscowego przedsiębiorstwa 

niezbędne jest poszerzenie drogi , wyprofilowanie jednego z  łuków drogi, 

wybudowaniu chodnika dla pieszych po stronie plebanii oraz usunięcie drzew 

zagrażających bezpieczeństwu. 

✓ Szerokorozumiane inwestycje związane z Pleszewskim Centrum Medycznym 

Sp. z o.o. Szpital w Pleszewie zabezpieczenia pomoc zdrowotną nie tylko dla 

mieszkańców powiatu ale także w zakresie ponad powiatowym przez co 

wymaga ciągłych nakładów na poprawę funkcjonowania. 

3) Klub Radnych  Polskiego Stronnictwa Ludowego: 

✓ Budowa ścieżki rowerowej Dobrzyca – Pleszew. 

✓ Przebudowa drogi  wraz ze ścieżką rowerową Taczanów – Karmin. 



 

4 

 

✓ Przebudowa drogi  wraz ze  ścieżką rowerową Dobrzyca – Kożmin. 

✓ Budowa  ścieżki rowerowej  Jedlec -Tursko- Pleszówka, 

d) na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych, złożony 29 lipca br., wyraził zgodę na 

prowadzenie dziennika elektronicznego Zgodnie z  paragrafem 21 ust.2  Rozporządzenia  

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25.08.2017 r. w sprawie  sposobu prowadzenia przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania , działalności 

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaju tej dokumentacji. Szkoła może prowadzić dziennik 

wyłącznie w postaci elektronicznej za zgodą organu prowadzącego szkołę, 

e) zapoznał się z naborem do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych dla młodzieży na rok 

szkolny rok 2021/2022. Dane te porównał także z naborem na rok szkolny 2020/2021. Wyniki 

tych dwóch naborów prezentuje poniższa tabela: 

 
Lp. Szkoła 2020/2021 liczba 

oddziałów 
2021/2022 liczba 

oddziałów 

1 ZSUG 116 uczniów 4 111 uczniów 4 

2 ZST 142 uczniów 5 172 uczniów 5 

3 I LO 82 uczniów 4 73 uczniów 3 

 Ogółem 340 uczniów 13 356 uczniów 12 

 

f) uzgodnił  projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Marszew – wschód” 

dla części wsi Marszew, gmina Pleszew. 

Pismem znak GP.6721.40.2021 z dn. 02.08.2021 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zwrócił się 

na podst. art. 17 pkt. 6 lit. b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym do Zarządu Powiatu w Pleszewie z wnioskiem o uzgodnienie projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Marszew – wschód” dla części wsi 

Marszew, gmina Pleszew. Uchwałą nr XXV/229/2020 RM w Pleszewie z dnia 15 października 

2020 r. zdecydowano o przystąpieniu do sporządzenia ww. mpzp. Obszar objęty planem 

zlokalizowany jest w wschodniej części wsi Marszew, od zachodu ograniczony drogą 

powiatową nr 4325P (Broniszewice – Marszew), od północy drogą gminną – ul. Akacjową, od 

wschodu granicą działki nr 52/58 (obręb Marszew), a od południa granicą administracyjną 

miasta.  Na obszarze objętym planem ustalono następujące przeznaczenie terenów: tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej                   

i zabudowy usługowej, tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, tereny zabudowy wielorodzinnej i usługowej, tereny zieleni urządzonej, tereny 

usług sportu i rekreacji, tereny infrastruktury technicznej – kanalizacja, tereny infrastruktury 

technicznej – elektroenergetyka, tereny dróg publicznych, tereny dróg wewnętrznych. 

Zdecydowano się na wyznaczenie w planie przede wszystkim terenów zabudowy 

mieszkaniowej oraz zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Nie było zapotrzebowania dla 

prowadzenia działalności gospodarczej na części terenu objętego planem. W zakresie 

zaopatrzenia w ciepło nakazuje się stosowanie urządzeń grzewczych o wysokim stopniu 

sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń, z zastosowaniem paliw charakteryzujących 

się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi oraz wykorzystanie energii elektrycznej                                              

i odnawialnych źródeł energii.  Na obszarze objętym planem ustalono zakaz lokalizacji 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z wyjątkiem inwestycji celu 

publicznego. Zarząd nie wniósł uwag do w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, 
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g) przyjął informację o  :  

✓ przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego  za I półrocze 2021r. ( załącznik 

nr 3 protokołu), 

✓ kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2021 r. 

(załącznik nr 4  protokołu), 

h) zapoznał się z prośbą  Prezesa Zarządu firmy Antczak Sprzątanie Remonty Handel Sp.                               

Z o.o o zmianę kierowników budowy w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych oraz 

instalacji urządzeń cieplnych dla zadania pn. „Modernizacja budynków Zespołu Szkół 

Technicznych w Pleszewie.  

W dniu 02.08.2021 wykonawca robót Antczak Sprzątanie, Remonty, Handel Sp. z o.o. zgłosił 

pisemnie prośbę o zmianę kierownika robót w branży instalacyjnej sanitarnej z Zenona 

Fedoruka na Włodzimierza Kalinę. Po przeanalizowaniu zgłoszonej propozycji, stwierdzono, że 

nie spełnia ona oczekiwań odnośnie kwalifikacji zawodowych zawartych w SWZ postępowania 

przetargowego oraz zapisami w paragrafie 5 umowy nr OR.032.50.2021 z dn. 06.07.2021 r. 

Zgodnie z zapisami w SWZ wykonawca powinien dysponować: „ 1 osobą na stanowisku 

kierownika robót w branży sanitarnej, która posiada uprawnienia budowlane, o których mowa 

w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, ze zm.) albo 

odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej 

obowiązujących przepisów do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych                                        

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń. Osoby te muszą być ponadto 

członkami właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. 

o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa ( t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1117.) Pan Włodzimierz Kalina posiada wyłącznie uprawnienia zawodowe do kierowania 

robotami w rzemiośle monter instalacji wod.-kan. i gaz. oraz monter sieci gazowych. Nie 

posiada natomiast uprawnień odnośnie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych, 

które były wymagane w SIWZ postępowania przetargowego. Z załączonych wyjaśnień 

Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nie wynika, że są to uprawnienia 

budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych – bez ograniczeń. Co było 

również jednym z wymogów zawartych w SIWZ postępowania przetargowego odnośnie 

kwalifikacji potencjału osobowego. Po negatywnej ocenie kandydatury p. Włodzimierza Kaliny, 

wykonawca robót przedstawił drugą kandydaturę w osobie p. Macieja Betki. Z załączonych 

uprawnień wynika, że pan Maciej Betka posiada uprawnienia budowlane w zakresie instalacji 

i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez 

ograniczeń. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na objęcie z dniem 09.08.2021 r.  funkcji kierownika 

robót instalacji sanitarnej  przez p. Macieja Betkę. 

 Ponownie w dniu 04.08.2021 r. wykonawca robót zgłosił pisemnie prośbę o zmianę 

kierownika robót w branży instalacyjnej -elektrycznej z Jerzego Kupczyka na Konrada Motykę. 

Po przeanalizowaniu przesłanych kwalifikacji zawodowych p. Motyki, stwierdza się, że są one 

równoznaczne z wymaganiami zawartymi w SWZ postępowania przetargowego oraz z zapisami 

w paragrafie 5 umowy nr OR.032.50.2021 z dn. 06.07.2021 r. Zgodnie z zapisami w SIWZ 

wykonawca powinien dysponować: 1 osobą na stanowisku kierownika robót w branży 

elektrycznej, która posiada uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, ze zm.) albo odpowiadające im inne 

ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów do 
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sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych – bez ograniczeń. Zarząd Powiatu 

wyraził zgodę na objęcie z dniem 09.08.2021 r.  funkcji kierownika robót w branży instalacyjnej 

– elektrycznej przez p. Konrada Motykę., 

i) nie wyraził zgody na dalsze udostępnienie pomieszczenia w obiekcie Starostwa Powiatowego 

jako lokalu zastępczego na wypadek sytuacji kryzysowych dla Agencji Restrukturyzacji                       

i Modernizacji Rolnictwa.  Z- ca Kierownika Biura Powiatowego ARiMR wystąpił z pismem do 

Starosty Pleszewskiego znak sprawy BP 286/KK/01/2021 z dnia 2.08.2021 r o  wyrażenie zgody 

na dalszą możliwość udostępnienia pomieszczenia w obiekcie Starostwa. Sala 107  

zlokalizowana   w budynku A Starostwa  na I piętrze  została udostępnione  w 2008 i w 2010 r 

na wypadek sytuacji kryzysowej w ARiMR. Na dzień dzisiejszy sala ta nie posiada niezbędnego 

wyposażenia określonego w piśmie skierowanym do Pana Starosty. Ponadto sala 

wykorzystywana jest na posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

funkcjonującego na podstawie ustawy  o Zarządzaniu Kryzysowym. W ramach określonego w 

Starostwie reżimu sanitarnego wszystkie pomieszczenia  w budynkach Starostwa są 

wykorzystywane przez pracowników do realizacji zadań i obsługi klientów, 

 

j) decyzjami znak: 

•  NR.6844.2.3.2021 postanowił oddać w trwały zarząd Zarządu Dróg Powiatowych                                

w Pleszewie nieruchomości  stanowiących własność Powiatu Pleszewskiego, oznaczonych                  

w ewidencji gruntów jako  działka Nr 104/4 o pow. 0,1576 ha, ark. mapy 1 – obręb Lenartowice, 

gm. Pleszew, KW KZ1P/00040818/2 Nieruchomość stanowi fragment drogi powiatowej nr 

4338P o przebiegu: od drogi krajowej  nr 12 – Pleszew – (ul. Lenartowicka)  - Lenartowice – 

Grodzisko – do drogi pow. nr 4315P. 

• NR.6844.2.4.2021 postanowił oddać w trwały zarząd Zarządu Dróg Powiatowych                                

w Pleszewie nieruchomości  stanowiących własność Powiatu Pleszewskiego, oznaczonych                  

w ewidencji gruntów jako  działka Nr 3009/1 o pow. 0,0186 ha, ark. mapy 18 – obręb Miasto 

Pleszew, gm. Pleszew, KW KZ1P/00039785/1. Nieruchomość stanowi fragment drogi 

powiatowej nr 4357P – ulica Armii Poznań w Pleszewie. 

• NR.6844.2.5.2021postanowił oddać w trwały zarząd Zarządu Dróg Powiatowych                                

w Pleszewie nieruchomości  stanowiących własność Powiatu Pleszewskiego, oznaczonych                   

w ewidencji gruntów jako  działka Nr 744/31 o pow. 0,0871 ha, ark. mapy 20 – obręb Miasto 

Pleszew, gmina Pleszew, KW KZ1P/00040369/9. Nieruchomość stanowi fragment drogi 

powiatowej nr 4351P – ulica Bogusza w m. Pleszew. 

• NR.6844.2.6.2021.postanowił oddać w trwały zarząd Zarządu Dróg Powiatowych                                

w Pleszewie nieruchomości  stanowiących własność Powiatu Pleszewskiego, oznaczonych                   

w ewidencji gruntów jako  działka Nr 98/1 o pow. 0,0100 ha, ark mapy 2 – obręb Fabianów, g. 

Dobrzyca, KW KZ1P/000403068/.  Nieruchomość stanowi fragment drogi powiatowej nr 4174P    

o przebiegu: (Kotlin) – gr. Powiatu pleszewskiego – Fabianów – Sośnica – Karmin – gr. Powiatu 

ostrowskiego – (Koryta). 

• NR.6844.2.7.2021 postanowił oddać w trwały zarząd Zarządu Dróg Powiatowych                                

w Pleszewie nieruchomości  stanowiących własność Powiatu Pleszewskiego, oznaczonych                  

w ewidencji gruntów jako  działka Nr 57/5 o pow. 0,0132 ha, ark. mapy 16 – obręb Sośnica, gm. 

Dobrzyca, KW KZ1P/00040553/6 . Nieruchomość stanowi fragment drogi powiatowej nr 4174P 
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o przebiegu: (Kotlin) – gr. Powiatu pleszewskiego – Fabianów – Sośnica – Karmin – gr. Powiatu 

ostrowskiego – (Koryta). 

• NR.6844.2.8.2021 postanowił oddać w trwały zarząd Zarządu Dróg Powiatowych                                

w Pleszewie nieruchomości  stanowiących własność Powiatu Pleszewskiego, oznaczonych                   

w ewidencji gruntów jako  działka Nr 2 o pow. 0,1700 ha, ark. mapy 16 – obręb Kowalew, gm. 

Pleszew, KW KZ1P/00040370/9. Nieruchomość stanowi fragment drogi powiatowej nr 4335P   

o przebiegu od drogi pow. 4309P - Kowalew – Korzkwy – Skrzypnia - do drogi pow. nr 4308P. 

• NR.6844.2.9.2021 postanowił oddać w trwały zarząd Zarządu Dróg Powiatowych                                

w Pleszewie nieruchomości  stanowiących własność Powiatu Pleszewskiego, oznaczonych                   

w ewidencji gruntów jako  działka Nr 462/1 o pow. 0,0100 ha, ark. mapy 4 – obręb Kościelna 

Wieś, gmina Gołuchów, KW KZ1P/00040992/. Nieruchomość stanowi fragment drogi 

powiatowej nr 4347P o przebiegu od drogi pow. nr 4348P – Borczysko – Kościelna Wieś – do 

drogi pow. nr 5297P. 

• NR.6844.2.10.2021 postanowił oddać w trwały zarząd Zarządu Dróg Powiatowych                                

w Pleszewie nieruchomości  stanowiących własność Powiatu Pleszewskiego, oznaczonych                    

w ewidencji gruntów jako  działka Nr 75 o pow. 1,4200 ha ark. mapy 1 – obręb Dobra Nadzieja, 

gm. Pleszew, KW KZ1P/00040279/1 .Nieruchomość stanowi fragment drogi powiatowej nr 

4344P o przebiegu od drogi krajowej nr 11 – Dobra Nadzieja – Chorzew – do drogi pow. nr 

4343P. 

• NR.6844.2.11.2021 postanowił oddać w trwały zarząd Zarządu Dróg Powiatowych                                

w Pleszewie nieruchomości  stanowiących własność Powiatu Pleszewskiego, oznaczonych                   

w ewidencji gruntów jako  działka Nr 290/2 o pow. 0,0064 ha, ark. mapy 1 – obręb Jedlec, 

gmina Gołuchów, KW KZ1P/00040739/4. Nieruchomość stanowi fragment drogi powiatowej 

nr 4339P o przebiegu od drogi krajowej nr 12 – Gołuchów – Jedlec – Tursko – do drogi pow. nr 

4342P. 

• NR.6844.2.12.2021 postanowił oddać w trwały zarząd Zarządu Dróg Powiatowych                                

w Pleszewie nieruchomości  stanowiących własność Powiatu Pleszewskiego, oznaczonych                      

w ewidencji gruntów jako  działka Nr 34/6 o pow. 0,0197 ha, ark. mapy 12, obręb Kowalew, 

gm. Pleszew, KW KZ1P/00040962/6,. Nieruchomość stanowi fragment drogi powiatowej nr 

4309P o przebiegu: Dobrzyca – Fabianów – Kowalew – Pleszew (ul. Koźmińska) – do drogi 

krajowej nr 11. 

• NR.6844.2.13.2021 postanowił oddać w trwały zarząd Zarządu Dróg Powiatowych                                

w Pleszewie nieruchomości  stanowiących własność Powiatu Pleszewskiego, oznaczonych                    

w ewidencji gruntów jako  działka Nr 197/9 o pow. 0,0289 ha, ark. mapy 1, obręb Karminek, 

gm. Dobrzyca, KW KZ1P/00038419/. Nieruchomość stanowi fragment drogi powiatowej nr 

4174P o przebiegu: (Kotlin) – gr. Powiatu pleszewskiego – Fabianów – Sośnica – Karmin – gr. 

powiatu ostrowskiego – (Koryta), 

k) zatwierdził wyniki przeprowadzonego postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na 

wykonanie zadania pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby pracowni CNC w Centrum Kształcenia 

Zawodowego w Pleszewie”.  

Komisja powołana Uchwałą nr LXXXII /184/ 2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 16. 07. 

2021r do przeprowadzenia postępowań 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 
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Europejskiej, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym na 

podstawie artykułu 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i oceny ofert dla zadania 

pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby pracowni CNC w Centrum Kształcenia Zawodowego  

w Pleszewie”, proponuje : dla zadania nr 1: „Zakup tokarki sterowanej numerycznie z osią C                 

i napędzanymi narzędziami dla    Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie” - wybór oferty 

nr 1: DMG MORI Polska Sp. z o.o, ul. Fabryczna 7, 63 - 300 Pleszew. 

Oferta jest jedyną ofertą jaka wpłynęła do zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu 

o udzielenie zamówienia dla zadania nr 1.  

Oferta spełnia wymogi zawarte w specyfikacji warunków zamówienia. 

W wyniku punktowej oceny,  oferta uzyskała 90,00 pkt. 

Cena za wykonanie zadania wynosi:  505 757,55 zł 

l)  zatwierdził SIWZ dla  ponownego postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego                             

w  trybie podstawowym  w zakresie zadania nr 2  „Zakup czwartej osi CNC/ podzielnica 

sterowania numerycznie dla Centrum Kształcenia  Zawodowego w Pleszewie”. Warunki udziału                                           

w postępowaniu i kryteria oceny ofert pozostają bez zmian, 

m) zatwierdził SIWZ  dla ponownego  przeprowadzenia postepowania dla zadania „Modernizacja 

budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie” . Kryteria oceny ofert pozostają bez 

zmian. Odstąpiono natomiast od postawienia szczególnych warunków udziału                                          

w postępowaniu i wymogu dotyczącego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Ad.6  

Przyjął informacje : Naczelnika Wydziału NR Izabeli Wasińskiej o: 

1) wydaniu przez Wojewodę Wielkopolskiego w dn. 19.03.2021 r. decyzji stwierdzającej nabycie 

przez Powiat Pleszewski  z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa, nieodpłatnie mienia Skarbu 

Państwa, stanowiącego własność projektowanej działki nr 2148/5 o pow. 0,0855 ha, zajętej do 

dn. 31 grudnia 1998 r. pod fragment drogi wojewódzkiej nr 13319 odpowiadającej cz. 

nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów: jednostka ewidencyjna Pleszew – obszar 

wiejski, obręb Ludwina, arkusz mapy 3, działka nr 2148/1 o pow. 6,1700 ha, KW 

KZ1P/00017808/9, 

2) wydaniu przez Wójta Gminy Gołuchów Decyzji nr 8/2021 z dnia 23.07.2021 r. (wpłynęła 

26.07.2021 r.) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na 

przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV oraz 

budowie kablowej linii niskiego napięcia, na terenie działek o nr ewid. 216, 293,1, 6/4, 6/23, 

7/16, 9, 10, 11, 117, 153/5, 159/7, 115, 116, 2/10, 4/1, 5/3, 5/4, 100, 99, 98, 97/3, 7/17, 7/19, 

154/1, 153/6, 153/9, 153/10, 153/7, 153/8 oraz 152/3, obręb Jedlec, gmina Gołuchów na rzecz 

Energa Operator S.A. Oddział w Kaliszu 

3) wydaniu przez Wójta Gminy Gołuchów Decyzji nr 9/2021 z dnia 23.07.2021 r. (wpłynęła 

27.07.2021 r.) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na 

przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV , na terenie 

działek o nr ewid.   135/3, 185, 135/1, 135/4, 78, 79, 136, 58/8, 65, 137/4, 80, 138/8, 186/1, 

186/2 oraz 58/7, obręb Czechel, gmina Gołuchów na rzecz Energa Operator S.A. Oddział w 

Kaliszu, 

4) wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew Decyzji nr 18/2021 z dnia 27 lipca 2021 r. 

(wpłynęła 03.08.2021 r.) o ustaleniu dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. lokalizacji 

inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa obiektu liniowego podziemnego – sieć 
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gazowa średniego ciśnienia w miejscowości Marszew na terenie działki o nr ewid. 25/11, 

arkusz mapy: 1 oraz działki o nr ewid. 73, ark. mapy: 3, 25/11, ar. Mapy 1, obręb Marszew, 

gmina Pleszew, 

5) wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew Decyzji nr 15/2021 z dnia 26 lipca 2021 r. 

(wpłynęła 03.08.2021 r.) o ustaleniu dla PUH EKSPORT – IMPORT Władysław Szymczak 

lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci gazowej 

średniego ciśnienia z rur PE dn 63 o długości ok. 400 m na terenie działek nr 3008, 2980/6, 

2980/7, 2980/8, 2978, 2979 , ark. mapy 18, miasto Pleszew, 

 

Ad. 7   

W ramach wolnych głosów i wniosków  Członek Zarządu Radomir Zdunek wnioskował o przyjęcie do 

planów inwestycyjnych Powiatu    Pleszewskiego  inwestycji pn. „Przebudowa odcinka drogi Kucharki – 

Szkudła”.                          

 

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

zamknął debatę LXXXIV posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

 

Załączniki: 

Nr 1 -  Lista obecności. 

Nr 2  - Porządek obrad. 

Nr 3  - Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. 

Nr 4  - Informacja o kształtowaniu się  WPF. 

 

Protokołowała: 

 

Beata Napierała 

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

 

Wicestarosta Damian Szwedziak                 nieobecny (urlop) 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 


