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 Protokół nr 128/2022 

   z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

         w dniu 14 października  2022 r., o godz.10.00 

                                         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 127/2022 z posiedzenia w dniu 30 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)  w  głosowaniu (jednogłośnie, 5 głosami za) podjął uchwałę Nr CXXVIII/283/2022  w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Pleszewskiego  w 

zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia  nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu  Pleszewskiego  2023r. Ustawą z dnia 5 

sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 

oraz edukacji prawnej nałożono na samorządy zadania polegające na udzielaniu nieodpłatnej 

pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 

Ustawodawca zobowiązał powiaty do powierzenia  prowadzenia połowy  punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego. 

Zgodnie  z zasadami ustalania liczby punków nieodpłatnej pomocy prawnej, Powiat Pleszewski 

zobowiązany jest do utworzenia trzech punków. Art. 11 ust. 1 b w/w ustawy określa , że jeżeli na  

powiat przypadają trzy punkty, organizacji pozarządowej powierza się prowadzenie dwóch 

punków, przy czym jeden przeznacza się na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej,  a drugi na 

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Zgodnie z przepisami ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ administracji publicznej zamierzający 

powierzyć realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym ogłasza otwarty konkurs 

ofert. Wybór organizacji powinien nastąpić do dnia 30 listopada br. Uchwała stanowi załącznik nr 

4 do protokołu, 
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b) wyraził zgodę na przekazanie środków trwałych zakupionych i powstałych w ramach projektu 

„Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim – Modernizacja                                       

i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego                  

w Pleszewie”. Na podstawie ww. zgody: 

➢ do Zespołu Szkół Technicznych przekazuje się: 

1. Zestaw dydaktyczny do pracowni mechatroniki w ZST (zakup na potrzeby nauki zawodu 

technik mechatronik) – stanowiska dydaktyczne PLC o wartości 84 537,90 zł; 

2. Zestaw dydaktyczny do pracowni mechatroniki w ZST (zakup na potrzeby nauki zawodu 

technik mechatronik) – automatyzacja procesów przemysłowych o wartości 195 176,40 zł; 

3. Zestaw dydaktyczny do pracowni mechatroniki w ZST (zakup na potrzeby nauki zawodu 

technik mechatronik) – stanowiska egzaminacyjne 35 743,80 zł; 

4. Zestaw dydaktyczny do pracowni mechatroniki w ZST (zakup na potrzeby nauki zawodu 

technik mechatronik) – hydraulika siłowa o wartości 102 618,90 zł; 

5. Zestaw dydaktyczny do pracowni OZE w ZST (zakup na potrzeby nauki zawodu technik 

energetyk) – stanowiska dydaktyczno – laboratoryjne o wartości 227 427,00 zł; 

6. Zestaw dydaktyczny do pracowni OZE w ZST (zakup na potrzeby nauki zawodu technik 

energetyk) – stanowiska egzaminacyjne o wartości 19 803,00 zł; 

7. Wyposażenie informatyczne – zestawy komputerowy z monitorem, myszką, klawiaturą 

plus pakiet biurowy – szt. 8, wartość 90 420,00 zł; 

8. Wyposażenie na potrzeby nauczania w zawodzie technik logistyk, w tym: – wózek widłowy                 

o wartości 75 620,40 zł, makieta magazynowa o wartości 13 554,27 zł, garaż blaszak wraz                    

z utwardzeniem terenu pod garaż – 26 450,36 zł (garaż – 13 980,00 zł, utwardzenie terenu 

– 12 470,36 zł); mobilna szafka na laptopy o wartości 12 999,90 zł (szt. 1). 

9. Inwestycja – Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie – 

3 571 727,95 zł.   

10.  Wyposażenie: tablice szkolne – 30 szt. o wartości 8 100,00 zł; - wyposażenie meblowe na 

wymiar – (szafy, biurka) – 183 255,87 zł. 

➢ do Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie przekazuje się:  

1. Wyposażenie informatyczne - zestawy komputerowy z monitorem, myszką, klawiaturą 

plus pakiet biurowy – 90 420,00 zł (szt. 8), projektor multimedialny – 12 445,14 zł, laptop 

– 9 196,71 zł; 

2. Frezarka uniwersalna o wartości 95 478,75 zł (szt. 1); 

3. Stół wodny sterowany CNC ze źródłem cięcia – 104 550,00 zł (szt. 1); 

4. Spawarki – o łącznej wartości 67 650,00 zł (szt. 6); 

5. Przyrząd do pomiaru kół i osi pojazdu 3D – 44 681,00 zł; 

6. Inwestycja „Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie” o 

wartości 113 881,30 zł (roboty budowlane – 109 453,30 zł, nadzór inwestorski – 4 428,00 

zł). 

c) rozpatrzył wnioski w sprawie ;  

• wydania zgody na wykonanie zadaszenia przy garażu, przy ul. Poznańskiej 127/4. Grunt przy 

garażu stanowi własność Powiatu Pleszewskiego. Zarząd wyraził zgodę na wydzierżawienie  

gruntu   o powierzchni  3 m na 6 m  na potrzeby wykonania ww. zadaszenia, na okres do 3 lat, 

z zachowaniem wymogów określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami (m.in. 

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w 
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dzierżawę) oraz z zastrzeżeniem,  że wartość   poniesionych przez dzierżawcę nakładów na 

wykonanie zadaszenia nie zostanie uwzględniona w cenie dzierżawy ani nie zostanie 

dzierżawcy zwrócona po upływie okresu, na jaki zostanie zawarta umowa dzierżawy. Nadto, 

po zakończeniu umowy dzierżawy dzierżawca powinien na własny koszt zdemontować 

zadaszenie i zwrócić przedmiot dzierżawy w dotychczasowym stanie, 

• wynajmu pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 11m2, położonego w Marszewie na dz. 

nr 46/5, stanowiącego własność Powiatu Pleszewskiego. Obecna umowa najmu ww. 

pomieszczenia obowiązuje do dn. 31 października br. Dotychczasowa najemczyni nie jest 

zainteresowana kontynuowaniem najmu. Dnia 8 września br. wywieszono wykaz 

nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat obejmujący 

przedmiotowe pomieszczenie. W dniu 9 września br. wpłynął jeden wniosek. W okresie 

wywieszenia wykazu, tj. do dnia 3 października 2022 r., jak i do dziś nikt inny nie złożył wniosku 

w tej sprawie. Podpisanie umowy najmu pomieszczenia gwarantuje ciągłość wpływów z tego 

tytułu do budżetu powiatu. Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd wyraził zgodę na zawarcie 

umowy dzierżawy z zainteresowanym najemcą. Wysokość czynszu ustalono na poziomie  60,00 

zł/m-c.  Przygotowanie umowy na w/w warunkach zlecono Naczelnikowi Wydziału NR, 

d) zatwierdził wyniki postępowania przetargowego na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 4326P 

na odcinku Taczanów II – Karmin (etap I)” . W ramach przetargu złożono cztery oferty: 

Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz, ul. Noskowska 3-5, 62 – 800 

Kalisz. Cena: 1.500.623,22 zł. 

Oferta nr 2: Usługi Ogólnobudowlane Anna Chleboś, ul. Kościelna 3, 63 - 435 Granowiec. Cena: 

1.250.229,55 zł. 

Oferta nr 3: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” S.A, Golina, ul. Asfaltowa 1, 63 – 200 

Jarocin. Cena: 1.432.617, 63 zł. 

Oferta nr 4: Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe MARZYŃSKI Sp. z o.o. Sp.k., ul. Przemysłowa 

2, 63 – 200 Jarocin. Cena: 1.191.897,80 zł. 

 W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego ustalono, że najkorzystniejszą ofertę 

złożyło PBH MARZYŃSKI Sp. z o.o. Sp.k. Oferta spełnia wymogi zawarte w specyfikacji warunków 

zamówienia i w wyniku punktowej oceny uzyskała najwyższą ilość punktów t.j. 100,00.  

e) zatwierdził specyfikację warunków zamówienia na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby 

budynków użyteczności publicznej  i innych obiektów Starostwa Powiatowego w Pleszewie                                                              

i jednostek podległych na rok 2023”. Przedmiotem zamówienia jest  dostawa energii elektrycznej 

dla następujących jednostek organizacyjnych powiatu: Centrum Kształcenia Zawodowego w 

Pleszewie, I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Pleszewie, Dom Pomocy Społecznej w 

Pleszewie, Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie, Starostwo Powiatowe w Pleszewie. 

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 730.321,87 zł netto, co stanowi równowartość 

163.984,61 euro. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Warunkiem udziału w 

postępowaniu jest posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie 

obrotu energią elektryczną. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada 

koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną 

w okresie wykonywania umowy. Kryteria oceny ofert : Cena 100 %,   

f) zapoznał się z wyrokiem Sądu Rejonowego w Pleszewie przeciwko Powiatowi Pleszewskiemu. 

Sprawa dotyczy zdarzenia, które miało miejsce 2017 roku  w Popówku. Wyniku najechania na dziurę 

w drodze powiatowej samochód uległ uszkodzeniu. Poszkodowany wystąpił do Sądu przeciwko 

Powiatowi Pleszewskiemu o zapłatę z tego tytułu kwoty w wysokości 25.489,55 zł wraz z odsetkami 
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ustawowymi za opóźnienie od 14.04.2018 ro do dnia zapłaty. W dniu 31.08.2022 Sąd Rejonowy                

w Pleszewie wydał wyrok zasądzający od Powiatu Pleszewskiego kwotę 10.372,31 zł z odsetkami 

ustawowymi od 14.04.2018 rok do dnia zapłaty. W pozostałym zakresie powództwo oddalono. 

Dodatkowo zasądzono od Powiatu na rzecz właściciela pojazdu kwotę 482,37 zł z tytułu zwrotu 

kosztów postepowania oraz na rzecz Sądu Rejonowego w Pleszewie. Zarząd po zapoznaniu się z 

uzasadnieniem wyroku, postanowił nie wnosić apelacji. Zasądzona kwota zostanie przekazana po 

uprawomocnieniu wyroku,   

g) zatwierdził specyfikację warunków zamówienia na realizację zadania pn. Udzielenie 

długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 6.463.388,08 zł z przeznaczeniem na 

finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pleszewskiego.” Szacunkowa wartość 

zamówienia wynosi 4.359.911,38 zł. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie 

w trybie przetargu nieograniczonego. Kryteria oceny ofert; cena (koszt kredytu) - 100%, 

h) na wniosek Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego „Rolbud” wyraził zgodę na zmianę decyzji 

Burmistrza MiG Pleszew o warunkach zabudowy nr 12/2022 z dnia 8.02.2022 r. w zakresie budowy 

bazy magazynowo -suszarniczej wraz z infrastrukturą techniczną w Marszewie. Zmiana dotyczy 

m.in. powierzchni zabudowy (było do 270m² , ma być do „550m²) oraz pojemności (było 5 500m³,  

ma być 10 000m³). 

 

Ad. 6  

Izabela Wasińska Naczelnik Wydziału Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju poinformowała Zarząd                       

o zawiadomieniu Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 października 2022 r. o wydaniu w dniu                             

7 października 2022 r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków na odcinku Gizałki – granica gmin Gizałki/Grodziec”, której 

nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestycja obejmuje również przebudowę skrzyżowań 

rozbudowywanej drogi wojewódzkiej   z drogami powiatowymi: 

- 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. 

 

Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 12- tej, 

zamknął debatę  CXXVIII posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

 

Załączniki: 

Nr 1 -  Lista obecności. 

Nr 2  - Porządek obrad.  

Nr 3 - Uchwała  Nr CXXVIII/283/2022  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 

zadania publicznego Powiatu Pleszewskiego  w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

świadczenia  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu  

Pleszewskiego  2023r . 
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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       …………………… 

 


