Protokół nr 24/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie
w dniu 22 sierpnia 2019 r., o godz. 8.30
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 - Z-ca Naczelnika 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 protokoły nr 23/2019 z posiedzenia w dniu 6 sierpnia 2019 r.,
(uwag nie wniesiono).
Ad. 3
Do proponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono.
Ad. 4
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany Uchwały
Nr V/40/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości
środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających
na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2019 roku.
Ad. 5
Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk;
a) przyjął informację o :
✓ przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za I półrocze 2019r. ( załącznik
nr 3 protokołu),
✓ kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2019 r.
(załącznik nr 4 protokołu),
✓ wszczęciu przez Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie postępowania o ustalenie
warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z 15 lokalami mieszkalnymi na działce nr 957/13, ark. mapy 37, obręb
miasto Pleszew. Oznaczona działka sąsiaduje bezpośrednio z nieruchomościami
pozostającymi w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie. Zarząd
Powiatu w Pleszewie nie wniósł zastrzeżeń do planowanej inwestycji na obecnym
etapie postępowania,
b) w głosowaniu (jednogłośnie, 3 głosami - za), Zarząd podjął uchwały nr :
✓ XXIV/45/2019 w sprawie wyrażenia opinii dla przebiegu wszystkich dróg wojewódzkich
na terenie województwa wielkopolskiego określonych w propozycji załącznika do
Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie ustalenia przebiegu
istniejących dróg wojewódzkich (uchwała stanowi załącznik nr 5 protokołu),
✓ XXIV/46/2019 w sprawie zmian w budżecie powiatu pleszewskiego na 2019 r. Zmiany
dotyczyły :
a) wprowadzenia dotacji celowych m.in. na :
- zakup podręczników dla uczniów Zespołu Placówek Specjalnych : 2.695,00 zł
- realizację programu „Dobry start” w rodzinach zastępczych : 37.820,00 zł
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- wypłatę dodatku wychowawczego ( 500+) w rodzinach zastępczych : 56.688,00
zł oraz w placówkach opiekuńczo- wychowawczych : 46.464,00 zł
- podwyższenie uposażenia strażaków : 62.116,00 zł
- zakup zbiornika brezentowego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej : 8.000,00 zł
b) zmian w zakresie inwestycji drogowych, obejmujących:
- zwiększenie wydatków na przebudowę drogi w Broniszewicach o 71.000,00 zł
(środki pochodzą z dotacji gminy Czermin),
- przesunięcie pomiędzy środkami zaplanowanymi na dokumentacje projektowe
tj. zmniejszenie o 3.500,00 zł środków zaplanowanych na projekt przebudowy
drogi w Żegocinie i zwiększenie o 3.500,00 zł na projekt drogi w Czerminie,
c) przyznania środków na wydatki rzeczowe szkół na III kwartał bieżącego roku
w wysokości 505.590,00 zł ( środki pochodzą z zabezpieczonej w budżecie
rezerwy na ten cel),
d) przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planach finansowych
jednostek,
c) pracował nad uzgodnieniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Pleszew w rejonie ulic Kaliskiej, Wschodniej i Piaski wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko. Decyzję o przystąpieniu do prac nad planem wynikała z przeprowadzonej analizy
zagospodarowania terenu oraz wniosków wniesionych przez zainteresowanych właścicieli
nieruchomości o zmianę przeznaczenia gruntów. Ustalenie przeznaczenia i określenie
sposobów zagospodarowania terenu dla nieruchomości objętych planem umożliwi ich
zagospodarowanie w sposób zorganizowany i zgodny z wnioskami zainteresowanych
właścicieli nieruchomości. Głównym przeznaczeniem jakie przewidziano w opiniowanym
planie zagospodarowania przestrzennego jest zabudowa obiektami produkcyjnymi, składami
i magazynami oraz zabudowa usługowa. Uzupełnienie funkcji podstawowej stanowi istniejąca
zabudowa mieszkaniowa i usługowa zlokalizowana wzdłuż drogi krajowej 12. Obszar objęty
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmuje teren o powierzchni 59,2
ha. Przedstawiony projekt planu nie koliduje z interesami Powiatu i nie ma wpływu na
nieruchomości powiatu Pleszewskiego,
d) negatywnie rozpatrzył wniosek Gazety Pleszewskiej o dofinansowanie albumu pn.
„Wielkopolska z tradycją. Obyczaje, ludowość, folklor” w wysokości 2.500,00 zł (brak środków;
zadanie nie jest objęte planem wydatków budżetowych).
Ad. 6
Nie realizowano
Ad.7
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 11 -tej,
zamknął debatę XXIV posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie.
Załączniki:
Nr 1 - lista obecności,
Nr 2 - porządek obrad,
Nr 3 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za I półrocze 2019 roku,
Nr 4 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2019 r,
Nr 5 - Uchwała nr XXIV/45/2019 w sprawie wyrażenia opinii dla przebiegu wszystkich dróg wojewódzkich na
terenie województwa wielkopolskiego określonych w propozycji załącznika do Uchwały Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg wojewódzkich.
Nr 6 - Uchwała nr XXIV/46/2019 w sprawie zmian w budżecie powiatu pleszewskiego na 2019 r.
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Protokołowała:
Beata Napierała
Starosta Maciej Wasielewski
Wicestarosta Damian Szwedziak
Członek Zarządu Leopold Lis

…………………………
nieobecny
…………………………

Członek Zarządu Marek Szewczyk

nieobecny

Członek Zarządu Radomir Zdunek

…………………………
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