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        Protokół nr 90/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

   w dniu 29 września 2021 r., o godz.13.00  

                                         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 Pleszewski Maciej Wasielewski dokonując otwarcia posiedzenia powitał zebranych, 

usprawiedliwił nieobecność Wicestarosty Damiana Szewdziaka (urlop) oraz Członka Zarządu Marka 

Szewczyka (chory), stwierdził quorum oraz przedstawił proponowany porządek obrad (zał. nr 2 prot.). 

Ad. 2 

Zarząd, przez aklamację, przyjął protokół   nr 89/2021 z posiedzenia w dniu 21 września 2021 r. ,(uwag 

nie wniesiono). 

Ad. 3 

Do proponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono. 

Ad. 4 

Nie realizowano 

Ad. 5 

Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk; 

a) w głosowaniu (jednogłośnie, 3 głosami - za) podjął uchwały  : 

✓ nr XC/195/2021 w sprawie opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych dróg (ulic) położonych 

na terenie miasta Pleszew. W celu uporządkowania istniejącego układu komunikacyjnego na 

terenie miasta Pleszewa podjęto działania zmierzające do pozbawienia kategorii dróg 

powiatowych (ulic) dróg, które nie spełniają określonych warunków przewidzianych w myśl 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze 

zm.). Odcinki dróg wymienione w § 1 uchwały stanowią uzupełnienie sieci dróg służących 

wyłącznie lokalnym potrzebom i nie stanowią połączenia miast będących siedzibami powiatów  

z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew pismem znak 

GK.7234.91.2021 z dnia 20.09.2021 r. wystąpił do Starosty Pleszewskiego   o wydanie opinii w 

sprawie nadania następującym drogom (ulicom): ul. Zamkowa, ul. Ogrodowa, ul. Kolejowa oraz 

odcinek ul. Słowackiego wraz z rondem od strony ul. Ogrodowej kategorii dróg gminnych.                      

W związku z planowanym przejęciem powyższych dróg przez Miasto i Gminę Pleszew 

koniecznym jest uzyskanie przedmiotowej opinii. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu, 

✓ nr  XC/196/2021 w spawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 r.  Zmiany polegają 

na wprowadzeniu do budżetu po stronie dochodów i wydatków dotacji  z budżetu państwa              

w kwocie:  

o 15.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego, 

o 163.300,68 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów 

pomocy społecznej z tego: Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie – 135.764,36 zł, Dom 

Pomocy Społecznej w Broniszewicach – 27.536,32 zł. 

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w planach finansowych jednostek. Uchwała stanowi 

załącznik nr 4 do protokołu, 



 

2 

 

 

b) zatwierdził wyniki postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Zakup sprzętu dydaktycznego na 

potrzeby nauki zawodu technik mechatronik i technik energetyk w Zespole Szkół Technicznych                                 

w Pleszewie”. W ramach przetargu wpłynęła 1 oferta firmy  Przedsiębiorstwa Produkcyjno – 

Usługowego „ Micro” Marek Kowalski, ul. Lipowa 1, 48-385 Otmuchów. Na podstawie kryteriów 

oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia, oferta spełnia wymogi zawarte                     

w specyfikacji , a w wyniku punktowej oceny oferta uzyskała 100 punktów. Cena za wykonanie 

zadania nr 1  wynosi : 418.077,00 zł ,dla zadania nr 2 cena wynosi : 2 247.230,00 zł. Gwarancja 48 

miesięcy , czas reakcji serwisu 1 dzień roboczy. 

c) ogłosił I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej                                 

z przeznaczeniem na cele rolnicze (dotyczy działek nr: działki 5,6,7/1, 53,24,55,66 obręb Marszew) 

o łącznej powierzchni 79,0000 ha. Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres 5 lat. Wysokość 

wadium wynosi 10. 000,00 zł . Wadium należy wpłacić do 15 października 2021 roku. Przetarg 

odbędzie się w dniu 20 października 2021 ro o godz. 10- tej w Starostwie Powiatowym  w Pleszewie. 

Minimalną wysokość postąpienia ustalono na poziomie nie mniejszym niż 25,00 zł., 

d) zapoznał się z wnioskiem właścicieli działek nr 462/1 w Kościelnej Wsi w sprawie wypłaty 

odszkodowania    w wysokości 90 zł/m² za wydzieloną na rzecz Powiatu Pleszewskiego działkę nr 

462/1 w Kościelnej Wsi.  Wniosek ww. Państwa wpłynął w dn. 14.09.2021 r. i jest związany                             

z wydaną w dn. 8 kwietnia 2021 r.  przez Wójta Gminy Gołuchów decyzją zatwierdzającą projekt 

podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 462. W wyniku zatwierdzonego podziału ww. 

działki Powiatowi Pleszewskiemu przypadła w udziale dz. nr 462/1 o pow. 0,0100 ha. Decyzję 

wydano na wniosek p. właścicieli  w trybie art. 93 ust. 1, 2, 3, 4, 5, art. 96 ust. 1, art. 97 ust. 1, ust. 

1a, 1b, ust. 2, art. 98 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami. Przedmiotowa działka została wydzielona na poszerzenie pasa drogi 

powiatowej i znajduje się w ciągu ul. Długiej w msc. Kościelna Wieś. Nieruchomość pozostaje                              

w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pleszewie. Zarząd Powiatu nie zaakceptował propozycji 

właścicieli (zbyt wysoka cena). Zaproponował jako ostateczną kwotę odszkodowania w wysokości 

21,00 zł  za 1 m².  , (w takiej kwocie były wykupowane grunty pod ścieżkę rowerową wzdłuż drogi 

powiatowej nr 4348P Krzywosądów – Kuchary), 

e) na wniosek Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu                                       

wyraził zgodę na nieodpłatne użyczenie stadionu sportowego w Marszewie w dniu 3 października 

br. na potrzeby Jesiennych Targów Rolno-Ogrodniczych AGROMASZ. 

Ad.6  

Przyjął informacje : 

 Naczelnika Wydziału NR Izabeli Wasińskiej o:  

1. zawiadomieniu  z dn. 15 września 2021 r. o wszczęciu przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew 

postępowania o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu 

użytkowania budynku produkcyjnego na magazynowy na terenie oznaczonym w ewidencji 

gruntów jako działki nr 2420/4, 2420/5, 2420/6, 2421/32, 2421/38, ark. mapy 32, obręb 

Pleszew. Teren objęty planowaną inwestycją sąsiadują z nieruchomością Powiatu 

Pleszewskiego – obiektem Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie, przy ul. Wyspiańskiego. 

Inwestycja obejmuje zmianę funkcji budynku z produkcyjnego  na magazynowy. Z informacji 

uzyskanych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego UMiG 
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wynika, iż na terenie obiektu nie będą składowane materiały, które mogłyby mieć niekorzystny 

wpływ na środowisko. W budynku składowane będą maszyny stolarskie i elektronarzędzia, 

2. wydaniu w dn. 24 września 2021 r. przez Burmistrza i miasta Gminy Pleszew decyzji                             

o warunkach zabudowy na rzecz Muzeum Regionalnego w Pleszewie dla inwestycji polegającej 

na przebudowie i rozbudowie oficyny muzeum na cele wystawiennicze z zapleczem (teren 

oznaczony w ewidencji gruntów jako działki nr 624/1, 624/2, 624/5, ark. mapy 11, obręb Miasto 

Pleszew). 

 

 

Ad.6  

Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 15-tej, 

zamknął debatę  XC posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

 

Załączniki: 

Nr 1 -  Lista obecności, 

Nr 2  - Porządek obrad, 

Nr 3 - Uchwała Nr XC/195/2021 w sprawie opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych dróg (ulic) 

położonych na terenie miasta Pleszew. 

Nr 4  - Uchwala Nr XC/196/2021  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 r. 

Protokołowała: 
 

Beata Napierała                               

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

 

Wicestarosta Damian Szwedziak                       nieobecny  

 

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

 

Członek Zarządu Marek Szewczyk           nieobecny 

 

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

 

 

 

 


