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Protokół nr 123/2022 

   z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

         w dniu  15 września 2022 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. Danuta Mandryk  - Inspektor Wydziału Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju (NR). 

 

Ad. 1 

Wicestarosta Pleszewski Damian Szwedziak dokonując otwarcia posiedzenia powitał zebranych, 

usprawiedliwił nieobecność Starosty Pleszewskiego Macieja Wasielewskiego , stwierdził quorum  oraz 

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

Ad. 2 

Zarząd, przez aklamację, przyjął protokół   Nr 122/2022 z posiedzenia w dniu 7 września 2022 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) zatwierdził wyniki postępowania przetargowego na zadanie pt. „Udzielenie kredytu bankowego w 

wysokości 4.886.611,92 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułu 

zaciągniętych pożyczek  i kredytów”.  „W ramach przetargu złożono cztery oferty : 

− Bank Gospodarstwa Krajowego, Aleje Jerozolimskie 7, 00–955 Warszawa, 

− Bank Spółdzielczy w Pleszewie, ul. Kraszewskiego 11, 63-300 Pleszew, 

− Bank Spółdzielczy w Gliwicach Oddział w Pyskowicach ,  Pl. Piłsudskiego 4, 44-120 Pyskowice, 

− Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski spółka Akcyjna Regionalne Centrum korporacyjne                     

w Kaliszu, ul. Górnośląska 80,62-800 Kalisz.  

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego ustalono, że najkorzystniejszą ofertę 

złożył Bank Spółdzielczy  w Pleszewie.  Oferta BS spełnia wymogi zawarte w SWZ i w wyniku 

punktowej oceny ofert uzyskała maksymalną liczbę punktów t.j. 100. Łączny koszt kredytu 

wyliczony zgodnie z zasadami określonymi   w SWZ wyniesie: 4 150 712,44 zł. Prowizja  0 % , 

oprocentowanie WIBOR 1M+0,1p.p, 

b) w rozdzielnym głosowaniu (jednogłośnie, 4 głosami - za) podjął uchwały : 

✓ Nr CXXIII/277/2022 w sprawie: wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu w Pleszewie do 

dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu przez Powiat Pleszewski 

długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 4.886.611,92 zł  z przeznaczeniem na 

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. 

Zarząd Powiatu do dokonania w 2022 roku czynności prawnych wskazał Macieja 

Wasielewskiego Starostę Pleszewskiego i Radomira Zdunka Członka Zarządu . Uchwała stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu, 

✓ Nr CXXIII/278/20222 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania                                

o udzielenie zamówienia publicznego na  wykonanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 
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4326P na odcinku Taczanów II – Karmin (etap I)”, 

Powołano komisję w następującym składzie ; 

 Halina Meller – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie - Przewodnicząca Komisji   

        Przetargowej. 

Izabela Wasińska – Naczelnik Wydziału Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju w Starostwie 

Powiatowym    w Pleszewie – Z-ca Przewodniczącej Komisji Przetargowej.                                       

 Danuta Mandryk  -  Inspektor w Wydziale Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju w Starostwie 

Powiatowym     w Pleszewie - Sekretarz Komisji Przetargowej. 

 Mariusz Depa –   Inspektor w Wydziale Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju w Starostwie 

Powiatowym    w Pleszewie –Członek Komisji Przetargowej. 

Marian Sztamburski – Radca prawny w Starostwie Powiatowym w Pleszewie – Członek 

Komisji Przetargowej.                       

Możliwość powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia wynika  

z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r, 

poz. 1710 ) –  Art. 53. 2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, kierownik 

zamawiającego może powołać komisję przetargową. Komisja jest zespołem pomocniczym 

Zamawiającego, powołanym do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert. Członków komisji powołuje 

i odwołuje Starosta Pleszewski lub Zarząd Powiatu w Pleszewie, uwzględniając kompetencje i 

wiedzę każdego z członków komisji w zakresie przedmiotu danego zamówienia. Powołanie Komisji 

przetargowej pozwoli na sprawne i prawidłowe pod względem merytorycznym i technicznym 

przygotowanie i przeprowadzenie przedmiotowego postępowania. Uchwała stanowi załącznik nr 4 

do protokołu, 

c) zatwierdził warunki  I przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę 

nieruchomości rolnej położonej w Marszewie , gmina Pleszew, działka nr 2/5 obręb Marszew. 

Dotychczasowa umowa dzierżawy upływa w dniu 31 października 2022 roku.  Umowa dzierżawy 

zostanie zawarta na okres 3 lat. Kwota wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 

2.999,00 zł . Czynsz płatny corocznie w dwóch ratach  : do 31 marca każdego roku (I rata stanowiąca 

½ części rocznego czynszu),  następna do 30 września każdego roku (II rata stanowiąca ½ część 

rocznego czynszu). Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium    w wysokości 3.000,00 

zł. Wadium należy wpłacić do dnia 17 października br. Oferty należy składać  do dnia 17 

października br. do godz. 15.00.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 października br.   o godz. 10.00, 

d) pozytywnie rozpatrzył wniosek Wykonawcy i wyraził zgodę na zmianę treści umowy nr 

OR.032.153.2022 z dnia 21 lipca br.  w sprawie „Dostawy   i montażu mebli dla Zespołu Szkół 

Technicznych  w Pleszew w zakresie zadania nr  1  pn. „Dostawa mebli gotowych dla Zespołu Szkół 

Technicznych w Pleszewie”. Zmiany umowy dotyczą osoby odpowiedzialnej  za prawidłową 

realizację umowy, wskazanej przez Wykonawcę. W konsekwencji § 4 ust. 8 pkt 2) przedmiotowej 

umowy otrzyma brzmienie:  „ze strony wykonawcy: p. Michał Szumlak, ZPH LUMAR, 85-374 

Bydgoszcz, ul. Wierzbowa 3”, 
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Ad. 6  

Nie realizowano 

Ad.7  Wolne wnioski i głosy :  

Członek Zarządu Radomir Zdunek wnioskował o poziome oznakowanie przejścia dla pieszych  przy 

skrzyżowaniu k. sklepu w miejscowości Szkudła, co znacznie poprawi bezpieczeństwo ruchu w tym 

miejscu. 

 

Wicestarosta Pleszewski Damian Szwedziak – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 15- tej, 

zamknął debatę  CXXIII  posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

 

Załączniki: 

Nr 1 -  Lista obecności. 

Nr 2  - Porządek obrad.  

Nr 3 – Uchwała Nr CXXIII/277/2022 w sprawie: wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu w 

Pleszewie do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu przez Powiat Pleszewski 

długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 4.886.611,92 zł  z przeznaczeniem na spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. 

Nr 4 – Uchwała Nr  CXXIII/278/20222 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego na  wykonanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 4326P 

na odcinku Taczanów II – Karmin (etap I)”, 

 

 

 
Protokołowała: 

 

Beata Napierała                               

Starosta  Maciej Wasielewski                       nieobecny  

 

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

 

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

 

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

 

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