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Protokół nr 119/2022 

   z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

         w dniu  9 sierpnia  2022 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). 

2. Małgorzata Nadera – Inspektor Wydziału Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju (NR). 

3. Sławomir Sobczyk – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki (OK). 

 

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 118/2022 z posiedzenia w dniu 29 lipca  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 postępowań o udzielenie  zamówienia publicznego przeprowadzonych na 

podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 

130.000 zł netto Starostwa Powiatowego w Pleszewie, na nw. zadania : 

• pn.: „Pielęgnacja drzew pomnikowych rosnących wzdłuż drogi powiatowej nr 4345P 

Gołuchów-Kucharki - etap I.” W ramach zamówienia wpłynęło 6 ofert. W wyniku 

przeprowadzonego postępowania    i oceny ofert, w celu realizacji wyżej wym. zadania, 

wybrano ofertę nr 5: Zakład P.U.H. „PINUS” Mateusz Olszanowski Lenartowice, ul. Klonowa 

35A   63-300 Pleszew. Oferta spełnia wymogi zawarte w Zaproszeniu do złożenia oferty i 

zawiera najniższą cenę za realizację przedmiotowego zamówienia. Cena za wykonanie 

zadania wynosi 54.432,00 zł., 

• pn. „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, w celu zakładania                                 

i aktualizowania operatów ewidencji gruntów na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii                      

i Katastru Starostwa Powiatowego w Pleszewie”. W ramach zamówienia wpłynęła 1 oferta 

Firmy Komputerowej New Pasja Urbaniak Jacek ul. St. A. Poniatowskiego 30 63-300 

Pleszew. Oferta spełnia wymogi zawarte w Zaproszeniu  do złożenia oferty i jest jedyną 

ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu. Cena za wykonanie zadania wynosi: 

63.460,00 zł brutto, 

b) wstępnie analizował złożoną przez  Spółkę Wspólnoty Gruntowej w Choczu propozycję  

wykupienia bądź zamiany na inny grunt rolniczy działek nr 402 i 403 znajdujących się w 

miejscowości Chocz – wzdłuż drogi powiatowej Chocz – Białobłoty. Sprawa była już 
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procedowana przez powiat m.in. w 2013 roku oraz omawiana na  posiedzeniu Zarządu  w dniu  

20   grudnia 2017 r.  W  2013 roku Powiat  podejmował próby nieodpłatnego przejęcia tej 

nieruchomości, lecz Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję odmowną z powodu sprzeciwu 

Wspólnoty. Natomiast w grudniu 2017 r. Zarząd rozpatrywał wniosek Burmistrza Gminy Chocz 

w sprawie ewentualnego wykupu przez Powiat nieruchomości o powierzchni 0.53 ha przyległej 

do pasa drogowego przy ul. Zagórowskiej od Wspólnoty Gruntowej w Choczu. Zarząd wyraził 

wtedy pogląd,  że nieruchomość ta jest Powiatowi zbędna, a każdy z właścicieli ma prawo 

ubiegać się o ustanowienie służebności drogi na tym obszarze. Niemniej postanowił wystąpić 

do  Wspólnoty Gruntowej o rozważenie ewentualności  nieodpłatnego przekazania tego 

terenu Powiatowi po to, aby umożliwić mieszkańcom bezpośrednie dojazdy do ich posesji z 

drogi powiatowej.  Stosowne pismo w tej sprawie zostało do Wspólnoty wysłane 4 stycznia 

2018 r. Do dzisiaj Powiat nie otrzymał na nie odpowiedzi.  W związku z czym Zarząd postanowił 

utrzymać wcześniejsze stanowisko w tej sprawie i ponowić propozycję  nieodpłatnego nabycia 

tych działek, z przyczyn j.w., 

c) rozpatrzył wniosek najemcy pomieszczenia gospodarczego w Marszewie  o wydłużenie 

terminu najmu (pomieszczenie gospodarcze położone na dz. nr 38/6 o pow. 8,06 m² 

wykorzystywane jako skład/magazyn za budynkiem internatu). Dotychczasowa umowa 

obowiązuje do końca października br. Zarząd postanowił przedłużyć umowę najmu                               

na następne 3 lata zgodnie z Uchwałą Nr X/58/99 z dnia 28.09.1999r , 

d) wyraził  zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie z Miastem i Gminą 

Pleszew umowy nieodpłatnego użyczenia poprzez udostępnienie części nieruchomości 

gruntowej o wielkości 879 m² znajdującej się w miejscowości Pleszew ulica Zielona 3 

oznaczonej w Ewidencji Gruntów i Budynków jako działka nr 288/1, dla której Sąd Rejonowy           

w Pleszewie prowadzi księgę wieczystą nr KZ1P/00019556/1. Umowa na czas nieokreślony. 

Biorący zobowiązuje się do wykonania na terenie określonym w pkt 1 zadania inwestycyjnego, 

pn. „Budowa parkingu na ulicy Wiśniowej w Pleszewie”,  które będzie obejmowało wykonanie 

projektu budowlano – wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń i uzgodnień 

oraz jego realizację polegającą na: 

• wykonaniu robót ziemnych, 

• wykonaniu umocnienia skarpy płytami ażurowymi, 

• wykonaniu utwardzeń terenu, 

• dokonaniu zmiany rodzaju nawierzchni na zjeździe publicznym do szkoły, 

• wybudowaniu na odcinku od ulicy Zielonej do zjazdu publicznego prowadzącego na teren 

szkoły, miejsc parkingowych z wjazdem nachylonym pod kątem 45 stopni w stosunku do 

krawędzi jezdni ulicy Wiśniowej w ilości 10 stanowisk parkingowych w tym dwa 

stanowiska dla pojazdów osób niepełnosprawnych, 

• wybudowaniu na odcinku od zjazdu publicznego prowadzącego na teren szkoły do 

skrzyżowania z ulicą Wierzbową miejsc parkingowych z wjazdem nachylonym pod kątem 

45 stopni w stosunku do krawędzi jezdni ulicy Wiśniowej w ilości 15 stanowisk 

parkingowych w tym dwa stanowiska dla pojazdów osób niepełnosprawnych, 

• wybudowaniu trzech miejsc parkingowych do parkowania wzdłużnego. 

Użyczający zobowiązuje się do przygotowania terenu pod wykonanie inwestycji polegające na: 

• demontażu ogrodzenia z prętów stalowych zamontowanych w stalowych ramach 

podwieszonych do stalowych słupków wraz z podmurówką betonową, 

• przestawieniu tablicy reklamowej, 
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• demontażu dwóch pojemników na odpady podwieszone na stalowym słupku, 

e)  w rozdzielnym głosowaniu (jednogłośnie, 5 głosami za) podjął uchwałę Nr CXIX/268/2022                      

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu: „Popojutrze zawodowo” 

realizowanego w ramach Priorytetu IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 

Działanie 4.1 Innowacje społeczne współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego .  

Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie w 2022 roku zamierza przystąpić 

do realizacji projektu: „Popojutrze zawodowo” realizowanego w ramach Priorytetu IV 

Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Projekt 

dotyczy wdrażania do programu nauczania innowacji „EKO-LOGIKA. Sztuka roślinnego 

gotowania”. W ramach projektu 10 uczniów będzie brało udział w warsztatach wegańskich,                  

1 nauczyciel będzie uczestniczył w warsztatach wdrożeniowych przygotowujących do 

samodzielnego prowadzenia zajęć. Poza tym szkoła otrzyma produkty spożywcze do 

gotowania podczas zajęć, poradni wegańskiego gotowania, materiały edukacyjne, gotowe 

scenariusze warsztatów wraz z video materiałami, doposażenie w narzędzia do gotowania 

wegańskiego. Sprzęt jest w 100% dofinansowany w ramach projektu, a jego maksymalna 

wartość wynosi 5.000 zł brutto. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu, 

f) przyjął informacje  o : 

• przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za I półrocze 2022 roku. Informacja 

stanowi załącznik nr 4 do protokołu, 

• kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu pleszewskiego na dzień 30 

czerwca 2022 roku. Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu, 

 

Ad. 6  

Nie realizowano  

 

Ad. 7 

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

zamknął debatę  CXIX  posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

 

Załączniki: 

Nr 1 -  Lista obecności. 

Nr 2  - Porządek obrad.  

Nr 3  - Uchwała  Nr CXIX/268/2022 w sprawie w sprawie  udzielenia pełnomocnictwa do realizacji 

projektu: „Popojutrze zawodowo” realizowanego w ramach Priorytetu IV Innowacje społeczne                              

i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.1 Innowacje społeczne współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .  

Nr 4  - Informacja  o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za I półrocze 2022 roku. 

Nr 5 – Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu pleszewskiego na dzień 

30 czerwca 2022 roku. 
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Protokołowała: 
 

Beata Napierała                               

Starosta  Maciej Wasielewski                       …………………… 

 

Wicestarosta Damian Szwedziak                …………………… 

 

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

 

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

 

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

 

 

    

 


