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       Protokół nr 96/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

   w dniu 30 listopada 2021 r., o godz.14.00  

                                         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). 

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 94/2021 z posiedzenia w dniu 14 listopada 2021 r. oraz  

nr 95/2021 z dnia 15 listopada 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 uchwalenia 

Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Pleszewskim w latach 

2021-2025. 

Ad. 5 

Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk; 

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

✓ Nr XCVI/211/2021 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na 

powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Pleszewskiego w zakresie udzielenia 

nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Pleszewskiego w 2022 r.  

W ramach otwartego konkursu wpłynęło 5 ofert. W wyniku oceny formalnej 4 oferty 

oceniono negatywnie,  1 ofertę zakwalifikowano do oceny merytorycznej. W wyniku oceny 

merytorycznej  realizację przedmiotowego zadania powierzono Stowarzyszeniu Sursum 

Corda  ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz. W związku z powyższym  wymienione 

Stowarzyszenie będzie udzielać nieodpłatnego poradnictwa  prawnego , świadczyć 

nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz realizować zadania z zakresu edukacji prawnej 

na terenie Powiatu Pleszewskiego w 2022 roku. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu, 

✓ NR XCVI/212/2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania                            

o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Zakup energii 

elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej i innych obiektów Starostwa 

Powiatowego w Pleszewie i jednostek podległych na rok 2022”. Powołano komisję                         

w składzie  : 

1. Izabela Wasińska - Przewodnicząca Komisji 

2. Marusz Depa  - Z-ca Przewodniczącego Komisji, 

3. Danuta Mandryk - Sekretarz Komisji, 

4. Tomasz Wojtala -  Członek Komisji, 

5. Marian Sztamburski  - Członek Komisji 



 

2 

 

Możliwość powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

wynika  

z art. 53 w zw. z art. 54 i 55 ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz.U.      z 2021 r. poz. 1129) - Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, 

kierownik zamawiającego powołuje komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, zwaną dalej „komisją przetargową”. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż 

progi unijne, kierownik zamawiającego może powołać komisję przetargową. Komisja 

przetargowa może mieć charakter stały lub być powoływana do przygotowania                                              

i przeprowadzenia określonych postępowań (art. 53 pzp). Zgodnie z przepisem art. 54 Ustawy 

Pzp, Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego, 

powoływanym do oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert, oraz 

do dokonywania innych, powierzonych przez zamawiającego, czynności w postępowaniu lub 

związanych z przygotowaniem postępowania. Komisja przetargowa w szczególności 

przedstawia kierownikowi zamawiającego wyniki oceny wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu lub ofert oraz propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty albo 

unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia. Powołanie Komisji przetargowej 

pozwoli na sprawne i prawidłowe pod względem merytorycznym i technicznym przygotowanie 

oraz przeprowadzenie przedmiotowego postępowania.  

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu, 

b) wyraził zgodę na  dofinansowanie, w kwocie 3.000,00 zł brutto, zakupu  paczek i przygotowania 

potraw wigilijnych dla osób samotnie spędzających Święta Bożego Narodzenia z terenu gminy 

Pleszew. W bieżącym roku, ze względu na stan zagrożenia epidemicznego,   Wigilia dla osób 

starszych i samotnych odbędzie się w zmienionej formule. Osobom samotnym w przededniu Wigilii 

Bożego Narodzenia zostanie dostarczony świąteczny posiłek z tradycyjną paczką, 

 

Ad. 6 

Przyjął informacje  Naczelnika Wydziału NR Izabeli Wasińskiej o zawiadomieniu Wojewody 

Wielkopolskiego z dnia 18 listopada 2021 r. o wszczęciu postępowania   w sprawie wydania decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – 

Tuliszków na odcinku Gizałki – granica gmin Gizałki/Grodziec” w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 

r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji   w zakresie dróg publicznych.  

Rozbudowa drogi na odcinku od zjazdu do restauracji „Peryferia” w miejscowości Nowa Wieś do 

granicy gmin Gizałki/Grodziec.   W wykazie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie 

decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej znalazły się drogi powiatowe (w 

obrębie skrzyżowań z drogą wojewódzką nr 443): - droga powiatowa 4312P Szymanowice – 

Czołnochów – Gizałki w msc. Gizałki,- droga powiatowa 3090P (Gizałki od dr. woj. 443 – Wierzchy – gr. 

pow. pleszewskiego  (Łukom) w msc. Gizałki,- droga powiatowa nr 4313P   w msc. Orlina Mała – Orlina 

Duża – gr . pow. konińskiego (Czarny Bród),- droga powiatowa nr 4310P   w msc. Krzyżówka Chocz – 

Józefów – Białobłoty – do dr. woj. 443.  Zgodnie z art. 11 d ust. 9 i 10 ustawy z dniem zawiadomienia o 

wszczęciu postępowania     w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 

nieruchomości stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o 

wydanie przedmiotowej decyzji nie mogą być  przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o 

gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest 

nieważna.   
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Ad.7 

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

debatę  XCVI posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

 

Załączniki: 

Nr 1 -  Lista obecności. 

Nr 2  - Porządek obrad.  

Nr 3  - Uchwała  Nr XCVI/211/2021 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na 

powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Pleszewskiego w zakresie udzielenia nieodpłatnej 

pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej 

na terenie Powiatu pleszewskiego w 2022 r. 

Nr 4  - Uchwała  NR XCVI/212/2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postepowania       

o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Zakup energii elektrycznej na 

potrzeby budynków użyteczności publicznej i innych obiektów Starostwa Powiatowego w Pleszewie                  

i jednostek podległych na rok 2022”. 

 
 
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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