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      Protokół nr 91/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

   w dniu 13 października 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.) oraz 

zaproszeni goście ; 

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

2.  Danuta Mandryk – Inspektor 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 90/2021 z posiedzenia w dniu 29 września 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 XXII/169/2021 z dnia 13 sierpnia 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 , 

Ad. 5 

Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk; 

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

• Nr XCI/198/2021 sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części miejscowości Macew, w rejonie drogi krajowej nr 12. 

Dnia 29 września 2021 r. Wójt Gminy Gołuchów w związku z uchwałą Rady Gminy 

Gołuchów Nr XLII/400/2018 z dnia 17.10.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Macew,                         

w rejonie drogi krajowej nr 12, zwrócił się do Zarządu Powiatu w Pleszewie z prośbą                                   

o uzgodnienie projektu ww. planu wraz prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie 

odpowiednich zadań rządowych i samorządowych, ustalając termin dokonania uzgodnień 

– 21 dni od dnia otrzymania projektu. Obszar planu składa się z dwóch działek 

stanowiących własność Gminy Gołuchów: nr 5/2 i 6/2. Działka 5/2 jest drogą, która 

powinna ulec poszerzeniu o część działki 6/2. W obszarze planu rozmieszczone zostały 

tereny:  zabudowy produkcyjnej, usługowej, składów i magazynów oraz teren 

komunikacyjny. Rozwiązanie to jest zgodne z obowiązującym dla tego terenu Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Gołuchów. Teren znajduje się                            

w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina rzeki Ciemnej”, jednak położony jest 

na jego skraju, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 12 oraz w obrębie 

oznaczonego w SUiKZ większego terenu przeznaczonego do aktywizacji gospodarczej. Jego 
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lokalizacji sprzyja możliwość rozbudowy sieci uzbrojenia technicznego. Uchwała stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu, 

• Nr XCI/198/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego Powiatu Pleszewskiego  w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

lub świadczenia  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na 

terenie Powiatu  Pleszewskiego  2022r. Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej 

pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 

nałożono na samorządy zadania polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, 

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 

Ustawodawca zobowiązał powiaty do powierzenia  prowadzenia połowy  punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność 

pożytku publicznego. Zgodnie z zasadami ustalania liczby punków nieodpłatnej pomocy 

prawnej, Powiat Pleszewski zobowiązany jest do utworzenia trzech punków. Art. 11 ust. 1 

b w/w ustawy określa , że jeżeli na  powiat przypadają trzy punkty, organizacji 

pozarządowej powierza się prowadzenie dwóch punków, przy czym jeden przeznacza się 

na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej,  a drugi na świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego. Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie organ administracji publicznej zamierzający powierzyć 

realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym ogłasza otwarty konkurs ofert. 

Wybór organizacji powinien nastąpić do dnia 30 listopada br. ( Uchwała stanowi załącznik 

nr 4 do protokołu ), 

b) zapoznał się z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak PS-III.9421.1.2.2020.5 w sprawie 

osiągnięcia przez placówkę wymaganych warunków i standardów w zakresie liczby dzieci 

przebywających w domu dziecka, określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. Nowe standardy wymagają zmniejszenia liczby miejsc w domu dziecka z 30 do 14 

wychowanków.  W związku z powyższym Zarząd postanowił wystąpić do Wojewody z wnioskiem                  

o zmianę decyzji nr PS-II.9423.4.43.2012.5 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie  zezwolenia na 

prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej w zakresie liczby wychowanków, czyli zgodnie                    

z nowymi standardami z 30 na 14 wychowanków. Jednym z załączników do przedmiotowego 

wniosku jest projekt Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Pleszewie, z którym Zarząd 

Powiatu zapoznał się i zatwierdził, 

c) zatwierdził  wyniki postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Usuwanie azbestu z terenu Powiatu 

Pleszewskiego” . W ramach przetargu wpłynęło  5 ofert  : 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

 
Cena jednostkowa 

 
Cena całkowita 

Liczba punktów  
w kryterium „CENA” 

 

1.  
EKO TW Sp. z o.o 
Czermin 67 a 
63 – 304 Czermin 

398,00 zł / 1 Mg 294.520,00 zł 100,00 

2.  
Eco – Pol Sp. z o. o 
ul. Dworcowa 9 
86 – 120 Pruszcz 

 
420,00 zł / 1 Mg 

 
310. 800, 00 zł 94,76 

3.  
Revol Sp. z o.o sp. k 
ul. Senatorska 21 / 30 – 31 
93 – 192 Łódź 

 
450,36 zł / 1 Mg 

333.266,40 zł 88,37 
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Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych   w specyfikacji warunków zamówienia wybrano ofertę   

EKO TW Sp. z. o. o Czermin 67 a . Oferta spełnia wymogi zawarte  w specyfikacji , a w wyniku punktowej 

oceny oferta uzyskała maksymalną ilość punktów tj. 100,00. 

Cena za wykonanie zadania wynosi: 294.520,00 zł. Cena jednostkowa: 398,00 zł / 1 Mg. 

d) zatwierdził specyfikację warunków zamówienia dla zadania pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby 

pracowni spawalnictwa w Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie”, z podziałem na dwa 

odrębne zadania: 

Zadanie nr 1: „Zakup stołu wodnego sterowanego CNC ze źródłem tnącym (przecinarką plazmową 

CNC)    na potrzeby pracowni spawalnictwa w Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie” oraz 

Zadanie nr 2: „Zakup spawarek TIG  AC/DC na potrzeby pracowni spawalnictwa w Centrum 

Kształcenia   Zawodowego w Pleszewie.” (ilość:  6 szt). 

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 135. 805, 97 zł netto co stanowi równowartość 31.809,89 

euro w tym:  Zadanie nr 1: 90.514, 91 zł, co stanowi równowartość 21.201, 35 euro.  Zadanie nr 2: 

45.291, 06 zł , co stanowi równowartość 10.608, 54 euro. 

Jednocześnie  Zarząd zobowiązał Inspektora Wydziału NR do pisemnego wystąpienia do Urzędu 

Marszałkowskiego o wyrażenie zgody na zmianę parametrów wyposażenia. Zmiana parametrów 

wyposażenia  nie  spowoduje wzrostu ceny wskazanej w SWZ, 

e) na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego wyraził zgodę na przeprowadzenie 

likwidacji poprzez złomowanie /utylizację niżej wymienionych składników rzeczowych majątku 

ruchomego placówki tj. ; frezarki uniwersalnej FWA 32 M- rok nabycia 1972, o wartości 22 993,66 

zł , podnośnik diagnostyczny rok nabycia 1993 rok o wartości 8 174,00 zł . Powyższy sprzęt nie 

spełnia obecnych standardów technologicznych oraz utracił wartość użytkową, a jego 

modernizacja byłaby ekonomicznie nieuzasadniona, 

Ad.6  

Przyjął informacje : 

 Naczelnika Wydziału NR Izabeli Wasińskiej o:  

a) zawiadomieniu Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 września 2021 r. o podjęciu przez Radę Gminy 

Gołuchów uchwały Nr XXV/230/2021 z dnia 29 marca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na potrzeby realizacji inwestycji celu 

publicznego polegającej na budowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ wraz                                

z zasilającą linią elektroenergetyczną 110 kV i możliwości składania wniosków do ww. planu 

miejscowego, 

Planem mają zostać objęte obręby geodezyjne Czechel, Kucharki i Szkudła zgodnie                                   

z Załącznikiem nr 1 do ww. uchwały. Z wnioskiem o sporządzenie mpzp w celu realizacji 

inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, polegającej na budowie stacji 

elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ wraz z zasilającą dwutorową linią elektroenergetyczną 

110 kV wróciła się do Wójta Gminy Gołuchów działająca w imieniu Energa – Operator S.A. 

 
4. 

 

Logistyka Odpadów Sp. z o.o 
ul. Szklana 20 
43 – 300 Bielsko - Biała 

 
518,40 zł / 1 Mg 

 
383.616,00 zł 

 
76,77 

 
5. 

ŁGW Rembud Agnieszka Dziąg 
ul. Sąsiedzka 60 / 1  Łódź 
93 – 330  

 

409,32 zł / 1 Mg 

 

302.896, 80 zł 

 

97,23 
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Energa Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Budowa stacji GPZ Gołuchów oraz linii zasilającej 

stanowić będzie ważny element infrastruktury elektroenergetycznej i przyczyni się do poprawy 

bezpieczeństwa energetycznego regionu, co z kolei pozwoli zaopatrzyć w energię elektryczną 

lokalną społeczność. Poprawa bezpieczeństwa zasilania oznaczać będzie pewniejsze                             

i stabilniejsze dostawy prądu do odbiorów. Zostanie zminimalizowanie ryzyko wystąpienia 

awarii i przerw w dostawie prądu do odbioru, 

b) dalszych ustaleniach dotyczących sprzedaży grzejników wymontowanych podczas prac 

modernizacyjnych w ZST. Zgodnie z ustaleniami posiedzenia Zarządu z dnia 9 września br., w  

dniu  10 września br. poinformowano oferenta możliwości sprzedaży  zdemontowanych 

grzejników w cenie 1 150 zł netto za tonę.  W toku postępowania ustalono, że firma oferenta 

nie jest nie jest podmiotem zarejestrowanym w Bazie Danych Odpadowych, a to oznacza, że 

nie może być nabywcą przedmiotowych grzejników. Dlatego podjęto decyzję o sprzedaży 

złomu w ww. cenie uprawnionej  firmie lokalnej.  Łącznie sprzedano 5 930 kg złomu za kwotę 

6 819,50 zł netto. 

Ad.6  

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

zamknął debatę  XCI posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

 

Załączniki: 

Nr 1 -  Lista obecności, 

Nr 2  - Porządek obrad, 

Nr 3 – Uchwała Nr XCI/197/2021 sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części miejscowości Macew, w rejonie drogi krajowej nr 12. 

Nr 4 – Uchwała Nr  XCI/198/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego Powiatu Pleszewskiego  w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

świadczenia  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu  

Pleszewskiego w 2022 r. 

 

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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