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                                                                 Protokół nr 104/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

         w dniu 24 luty  2022 r., o godz.8.00,  

                                         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 103/2022 z posiedzenia w dniu 21 lutego 2022 r,  (uwag 

nie wniesiono). 

Ad. 3 

Do proponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono. 

Ad. 4 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie : 

a) udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobrzyca na wypłatę zasiłków celowych dla osób 

poszkodowanych po przejściu przez Gminę Dobrzyca trąby powietrznej w nocy  

17 lutego 2022 roku, 

b) zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok , 

c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu pleszewskiego, 

 

Ad. 5 

Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk; 

a) w głosowaniu (jednogłośnie, 5 głosami - za) podjął uchwałę Nr CIV/226/2022 w sprawie  

uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w obrębie wsi Korzkwy, gmina Pleszew – Etap I.  

Zgodnie z przepisem art. 17 pkt 6 lit. b tiret pierwsze ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wójt, burmistrz albo prezydent miasta po 

podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego 

występuje o uzgodnienie projektu planu z wojewodą, zarządem województwa, zarządem 

powiatu w zakresie odpowiednich zadań rządowych i samorządowych.  Dnia 17 lutego 2022 r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew w związku z uchwałą  

nr XXIV/218/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                          

w obrębie wsi Korzkwy, gmina Pleszew zwrócił się do Zarządu Powiatu w Pleszewie z prośbą  

o uzgodnienie projektu ww. planu (Etap I) w zakresie odpowiednich zadań rządowych  

i samorządowych, ustalając termin dokonania uzgodnień – 14 dni od dnia otrzymania projektu. 

Uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dokonuje się                     
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w trybie art. 106 KPA - w formie postanowienia. Projekt planu podzielono na etapy z uwagi na 

położenie części całego obszaru objętego planem,   w odległości mniejszej od 

dziesięciokrotności wysokości istniejącej elektrowni wiatrowej, zgodnie  z ustawą                                         

o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz ze względu na lokalizację gruntów klasy 

III na części  całego obszaru objętego planem. Ustalono następujące przeznaczenie terenów 

objętych planem: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wraz  

z zabudową usługową, tereny zabudowy usługowej oraz tereny komunikacji. Projektowane 

tereny posiadają dostęp do dróg publicznych. Przyjęte w planie rozwiązania są zgodne                              

z Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew, 

uchwalonego uchwałą nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. 

i nie kolidują z zadaniami realizowanymi i planowanymi do realizacji przez Powiat Pleszewski. 

( Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu), 

b) zatwierdził  wyniki postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego na : 

• „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pleszewie”. 

Postępowanie przeprowadzono na podstawie Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł netto Starostwa 

Powiatowego w Pleszewie. W ramach zamówienia wpłynęły 4 oferty. W wyniku 

przeprowadzonego postępowania i oceny ofert, realizację wyżej wym. zadania 

powierzono: GRUPA AUTO SP. Z O.O. SP.K., ul. Poznańska 48, 62-510 Konin. Oferta 

spełnia wymogi zawarte w Zaproszeniu do złożenia oferty oraz w wyniku punktowej 

oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów tj.: 97,91 pkt. Cena zakupu samochodu 

wyniesie 116.000,00 zł.  Zbiorcze zestawienie ofert stanowi załącznik nr 4  do 

protokołu, 

• „Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych oraz 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie”.  W ramach zamówienia wpłynęło               

7 ofert. W wyniku przeprowadzonego postępowania i oceny ofert, realizację wyżej 

wym. zadania powierzono firmie Komputer 3000 sp. z o. o. ul. Moniuszki 12, 21 - 500 

Biała Podlaska. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów 

oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Oferta spełnia wymogi zawarte 

w SWZ i w wyniku punktowej oceny uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100. 

Punktowej oceny ofert dokonano zgodnie z zasadami określonymi w pkt. XXIV SWZ. 

Kryteria oceny ofert. Cena za wykonanie dostaw: 202.481, 85 zł. 

Zbiorcze zestawienie ofert stanowi załącznik nr 5  do protokołu. 

 

Ad.6   

Nie realizowano  

 

Ad.7 Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 9-tej, 

zamknął debatę  CIV posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

 

Załączniki: 

Nr 1 -  Lista obecności. 

Nr 2  - Porządek obrad.  

Nr 3 - Uchwała Nr CIV/226/2022 w sprawie  uzgodnienia projektu miejscowego planu 
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zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Korzkwy, gmina Pleszew – Etap I. 

Nr 4 - Zbiorcze zestawienie ofert na „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa 

Powiatowego w Pleszewie”.   . 

Nr 5-  zbiorcze zestawienie ofert na „Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Zespołu Szkół 
Technicznych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie”. 
 
 
 
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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