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                                                                 Protokół nr 124/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

         w dniu 19 września  2022 r., o godz.9.00 

                                         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, 

stwierdził quorum oraz przedstawił proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum – nastąpiło jw. 

2. Ustalenie porządku obrad – do proponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono. 

3. Stanowisko Zarządu w sprawie :  
➢ przepadku pojazdu marki Rover nr rejestracyjny WR 998 AM, 
➢ zaliczenia do kategorii dróg gminnych położonych na terenie miasta Pleszewa, 
➢ zatwierdzenia SWZ na zadanie pn. „Remont Drogi Powiatowej Nr 4326P na odcinku 

Taczanów II- Karmin (etap pierwszy )”. 
4. Wolne głosy i wnioski. 

Ad. 3 

Zarząd, w ramach wypracowanych stanowisk :  

➢ wyraził zgodę na demontaż samochodu osobowego marki Rover nr rejestracyjny WR 998 AM, 

rok produkcji 1999 , o wartości 1.200,00 zł brutto.  Zgodnie z oceną rzeczoznawcy samochód 

znajduje się w złym stanie technicznym, bez możliwości uruchomienia i wykonania próby 

drogowej. Powiat Pleszewski stał się właścicielem tego samochodu mocą postanowienia Sądu 

Rejonowego   w Pleszewie z dnia 2 września 2022 r. orzekającego jego przepadek na rzecz 

Powiatu Pleszewskiego. Zgodnie  z ustawą Prawo o ruchu drogowym ww. samochód został 

usunięty  z drogi i umieszczony na wyznaczonym parkingu strzeżonym. Właściciel nie odebrał 

samochodu z parkingu w ustawowym terminie. Stąd na wniosek starosty Sąd Rejonowy w 

Pleszewie postanowił j.w. Do wykonania orzeczenia sądu o przepadku pojazdu ustawa 

zobowiązuje starostę. W ramach podejmowanych  w tym zakresie czynności samochód 

przyjmuje się na stan majątku powiatu, ubezpiecza i kieruje do biegłego skarbowego celem 

oszacowania wartości. W zależności od wartości pojazdu i jego stanu technicznego, samochód 

taki podlega sprzedaży lub złomowaniu przez uprawnioną stację demontażu, 

➢ w głosowaniu (jednogłośnie, 5 głosami za) podjął uchwałę Nr CXXIV/279/2022              w sprawie 

wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych dróg (ulic) położonych na terenie 

miasta Pleszewa. Zarząd zaopiniował pozytywnie propozycję nadania kategorii dróg gminnych 

następującym drogom (ulicom) położonym na terenie miasta Pleszewa: 

1) nr 4368P - odcinek ul. Sienkiewicza od ulicy Rynek do ulicy Malińskiej, zlokalizowany na 

działkach o numerach ewidencyjnych: 860/4, 860/5, 934 (obręb Miasto Pleszew),  

2) nr 4369P - odcinek ul. Kaliskiej od ulicy Rynek do ulicy Kilińskiego, zlokalizowany na działkach   

o numerach ewidencyjnych: 1059/1 (obręb Miasto Pleszew),  

3) nr 4360P - odcinek ul. Poznańskiej od ulicy Rynek do ulicy Bogusza, zlokalizowany na 

działkach   o numerach ewidencyjnych: 767 (obręb Miasto Pleszew). 

W celu uporządkowania istniejącego układu komunikacyjnego na terenie miasta Pleszewa 

podjęto działania zmierzające do pozbawienia kategorii dróg powiatowych (ulic) dróg, które nie 
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spełniają określonych warunków przewidzianych w ustawie z dnia  21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 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.7234.104.2022 z dnia 

16.09.2022 roku wystąpił do Zarządu Powiatu Pleszewskiego o wydanie opinii w sprawie 

nadania następującym drogom (odcinkom ulic): Sienkiewicza, Kaliskiej oraz Poznańskiej 

kategorii dróg gminnych. W związku z planowanym przejęciem powyższych dróg przez Miasto      

i Gminę Pleszew koniecznym jest uzyskanie przedmiotowej opinii. Uchwała stanowi załącznik 

nr 2 do protokołu, 

➢ zatwierdził specyfikację warunków zamówienia dla zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 

4326 P na odcinku Taczanów II – Karmin (etap I)” 

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 1.072.690,82 zł netto, co stanowi równowartość 

240.859,26 euro. Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 15 grudnia 2022r. 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 zł 

Termin składania ofert: do dnia: 05. 10. 2022 godz. 11:00 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 05. 10. 2022.r o godz. 12:00 

Kryteria oceny ofert : Cena 60 %.  Okres gwarancji 40 %. Zamawiający wymaga wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy 3% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 

 

Ad. 4 

Nie realizowano 

Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 11.00 

zamknął debatę  CXXIV posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

 

Załączniki: 

Nr 1 -  Lista obecności. 

Nr 2 -  Uchwała Nr  CXXIV/279/2022 w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych 

dróg (ulic) położonych na terenie miasta Pleszewa. 

 

Protokołowała: 
 

Beata Napierała                               

Starosta  Maciej Wasielewski                      …………………… 

 

Wicestarosta Damian Szwedziak                …………………… 

 

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

 

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

 

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

 

 


