Protokół nr 8/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie
w dniu 24 stycznia 2019 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.)
oraz zaproszeni goście:
1. Sławomir Sobczyk – Naczelnik Wydziału OK
2. Krzysztof Zawada – Kierownik BZK
3. Halina Meller – Dyrektor ZDP
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 7/2019 z posiedzenia w dniu 15 stycznia 2019 r. (uwag
nie wniesiono).
Ad. 3
Do proponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono.
Ad. 4
Zarząd przygotował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
a) zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Marszewie – S. Sobczyk,
b) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim dotyczącego
przyjęcia zadań publicznych z zakresu administracji rządowej - K.Zawada,
c) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok
d) powołania Komisji Rady, ich rodzaju oraz określenia ich stanu liczbowego
e) określenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Planowania oraz określenie
zakresu jej zadań,
f) określenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa
Publicznego oraz określenia zakresu jej zadań,
g) określenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz określenia zakresu
jej zadań,
h) określenia składu osobowego Komisji Strategii, Rozwoju Regionalnego i Promocji oraz
określenia zakresu jej zadań,
i) określenia składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz
określenia zakresu jej zadań,

Ad. 5
Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk:
1. przyjął:
a) omówione przez Skarbnika Powiatu Mariusza Gramalę:
a. autopoprawki do projektu budżetu powiatu pleszewskiego na 2019 r. w
brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do protokołu. Niezależnie od przyjętych
autopoprawek w poszczególnych pozycjach budżetowych, w dyskusji Starosta
Maciej Wasielewski wskazał, że na chwilę obecną WFOŚiGW nie planuje
naboru wniosków na usuwanie azbestu. Jeżeli takowy nabór w bieżącym roku
nie będzie uruchomiany, powiat pleszewski nie będzie realizował tego zadania.
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Powiatowy program usuwania wyrobów azbestowych był realizowany wspólnie
z gminami, głównie w oparciu o środki WFOŚiGW. Brak możliwości ich
pozyskania uniemożliwi finansowanie tego przedsięwzięcia. Powołanie z dniem
1 stycznia 2018 r. nowej instytucji - Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody
Polskie”, wiązało się z przeniesieniem w jej gestię niektórych zadań
wykonywanych wcześniej przez samorządy, a w ślad za tym, pozbawieniem ich
określonych dochodów. Prognozowane wpływy do budżetu powiatu z tytułu
opłat za korzystanie ze środowiska w 2019 r. zostały umniejszone o wielkość
wpływów z tytułu poboru wód i wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
które w ostatnich 3 latach stanowiły średnio powyżej 50% ogólnej kwoty
wpływów. Pozyskiwane w ten sposób dochody pozwalały finansować
przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska. W przypadku powiatu
pleszewskiego zakłada się, że w 2019 r. wpływy z tytułu opłat środowiskowych
będą o połowę niższe w porównaniu ze stanem sprzed 2018 r. Ma to swoje
konsekwencje choćby w sposobie finansowania nadzoru nad prywatnymi
lasami, gdzie utracone wpływy środowiskowe należy rekompensować innymi
środkami budżetowymi. W dyskusji omawiano także kwestie związane z
koniecznością usprawnienia obsługi klientów Wydziału Komunikacji. W
autopoprawce budżetowej planuje się zabezpieczyć na ten cel kwotę 80 tys. Zł
z przeznaczeniem na instalację systemu kolejkowego wraz z przebudową
pomieszczeń. Członkowie Zarządu podzielili zaproponowaną przez Starostę
koncepcję etapowania tego zadania. Możliwe, że wystarczającym rozwiązaniem
będzie wdrożenie systemu kolejkowego z odpowiednim wzmocnieniem
kadrowym Wydziału Komunikacji. Jeżeli po około półrocznym okresie
funkcjonowania nowego systemu obsługi klienta okaże się, że nie przynosi on
oczekiwanej poprawy, wtedy przystąpi się do kosztowniejszych zmian
związanych z koniecznością przeorganizowania pracy innych wydziałów i
wygospodarowania dodatkowych pomieszczeń dla Wydziału Komunikacji,
b. autopoprawki do wieloletniej prognozy finansowej powiatu pleszewskiego w
brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do protokołu,
b) przedstawione przez Naczelnika Wydziału OK Sławomira Sobczyka sprawozdanie
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie za 2018 r.
Przepisy oświatowe nakładają na organy prowadzące szkołę obowiązek corocznej analizy
wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu
zawodowego. W przypadku, gdy analiza wykazuje, że średnie płace nauczycieli, gwarantowane
w ustawie Karta Nauczyciela dla danego stopnia awansu zawodowego nie zostały osiągnięte,
samorządy do dnia 31 stycznia danego roku są zobowiązane wypłacić nauczycielom brakującą
różnicę w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego. Z analizy przeprowadzonej przez
Naczelnika Wydziału OK wynika, że w przypadku powiatu pleszewskiego w roku 2018 średnie
wynagrodzenia nauczycieli zostały osiągnięte we wszystkich stopniach awansu zawodowego
nauczycieli i nie zachodzi potrzeba wypłacania jednorazowych dodatków uzupełniających.
Sprawozdanie, o którym mowa, zgodnie z wymogami ustawowymi zostanie przedłożone
Radzie Powiatu, Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Dyrektorom szkół oraz związkom

zawodowym zrzeszającym nauczycieli,
2. w głosowaniu (jednogłośnie, 5 głosami – za) uchwałami:
a) Nr VIII/14/2019 powołał komisję do odbioru prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – kościół p.w. Św.
Andrzeja Apostoła i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Choczu. Uchwała
stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Uchwałą Nr XXXIII/253/18 z dnia 26 kwietnia
2018 roku Rada Powiatu w Pleszewie udzieliła Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św.
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Andrzeja Apostoła w Choczu dotacji w wysokości 10.000,00 zł przeznaczonej
na realizację prac konserwatorskich przy remoncie elewacji kościoła p.w. Świętego
Andrzeja Apostoła i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Choczu. Zgodnie §10
Uchwały Nr XLII/233/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2010 roku w
sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na
obszarze Powiatu Pleszewskiego oraz sposobu ich rozliczania i kontroli zleconych
zadań podstawą rozliczenia dotacji jest komisyjny odbiór wykonanych prac lub robót
przez upoważnionych przez Zarząd Powiatu pracowników Starostwa Powiatowego w
Pleszewie,
b) Nr VIII/15/2019 wyraził zgodę na złożenie wniosku o świadczenie usług
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej przez Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie
w 2019 roku zamierza złożyć wniosek o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej, która jest publiczną siecią telekomunikacyjną służącą świadczeniu
publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych szkołom. Zgodnie z ustawą z dnia
27.10.2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2184) organ
prowadzący ma obowiązek zapewnić szkole szerokopasmowy dostęp do Internetu
o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s, a przystąpienie Zespołu Szkół
Technicznych w Pleszewie do OSE umożliwi nieodpłatne korzystanie z Internetu.
Ponadto przystąpienie do OSE zapewni świadczenie usługi z zachowaniem
bezpieczeństwa teleinformatycznego, obejmujących ochronę przed szkodliwym
oprogramowaniem oraz monitorowanie zagrożeń i bezpieczeństwa sieciowego.
Pozwoli również podnosić poziom kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz
wspomoże proces kształcenia,
c) Nr VIII/16/2019 udzielił pełnomocnictwa do realizacji projektu Erasmus+: Kształcenie
i szkolenie zawodowe. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Zespół Szkół
Technicznych w Pleszewie w 2019 roku zamierza przystąpić do realizacji projektu
Erasmus+: Kształcenie i szkolenie zawodowe, w ramach którego uczniowie będą mogli
odbyć praktyki zagraniczne w zakładach przemysłowych rejonu Ammerland. Program
pokrywa wszelkie koszty związane z przejazdem i pobytem uczniów wraz z opiekunami
w Niemczech. Przystąpienie ZST w Pleszewie do ww. projektu nie wymaga wniesienia
wkładu własnego.
Tematy wymienione w pkt. 2 protokołu Zarząd omawiał z udziałem Naczelnika Wydziału
OK Sławomira Sobczyka.
3. wyraził zgodę na przekazanie do Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie niżej
wymienionych środków trwałych (tj. zakończonych inwestycji drogowych):
a) przebudowa drogi powiatowej nr 4326P w Karminie w zakresie budowy chodnika na odcinku
0,14 km,
b) przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w zakresie budowy chodnika na ul. Ostrowskiej w
Karminku (dz. nr 18) na odcinku 0,11 km,
c) utwardzenie pobocza wzdłuż drogi powiatowej nr 4174P w Fabianowie,
d) przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w Fabianowie w zakresie budowy chodnika w m.
Fabianów ul. Sośnicka - 225 mb,
e) przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi
powiatowej nr 4173P Etap II 9533 mb.

4. decyzjami:
a) NR.6844.2.1.2019 postanowił oddać w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w
Pleszewie z siedzibą w Pleszewie, ul. Hallera 54, nieruchomość stanowiącą własność
Powiatu Pleszewskiego, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 3665/2 o
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powierzchni 0,0054 ha, ark. mapy 44 – obręb Miasto Pleszew, gm. Pleszew. stanowi
fragment drogi powiatowej nr 4357P (ulica Armii Poznań w mieście Pleszew).
b) NR.6844.2.2.2019 postanowił oddać w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w

Pleszewie z siedzibą w Pleszewie, ul. Hallera 54, nieruchomość stanowiącą własność
Powiatu Pleszewskiego, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki:
- nr 10/1 o powierzchni 0,3287 ha, ark. mapy 16 – obręb Miasto Pleszew, gm. Pleszew,
- nr 2977/1 o powierzchni 0,1913 ha, ark. mapy 16 – obręb Miasto Pleszew, gm.
Pleszew. Ww. działki stanowią fragment drogi powiatowej nr 4329P (ul. 70 Pułku Piechoty).
c) NR.6844.2.3.2019 postanowił oddać w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w
Pleszewie z siedzibą w Pleszewie, ul. Hallera 54, nieruchomość stanowiącą własność
Powiatu Pleszewskiego, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka: nr 3660/1 o
powierzchni 0,1281 ha, ark. mapy 44 – obręb Miasto Pleszew, gm. Pleszew.
Przedmiotowa działka stanowi fragment drogi powiatowej nr 4357P (ulica Armii Poznań w
mieście Pleszew),
d) NR.6844.2.4.2019 postanowił oddać w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w
Pleszewie z siedzibą w Pleszewie, ul. Hallera 54, nieruchomość stanowiąca własność Powiatu
Pleszewskiego, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 51/14 o powierzchni 0,0045
ha, ark. mapy 1 – obręb Józefów, gm. Chocz. Przedmiotowa działka stanowi fragment drogi
powiatowej nr 4317P o przebiegu: od drogi woj. nr 442- Stara Kaźmierka – Józefów – do drogi
pow. nr 4320P,
e) NR.6844.2.5.2019 postanowił oddać w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w
Pleszewie z siedzibą w Pleszewie, ul. Hallera 54, nieruchomość stanowiącą własność Powiatu
Pleszewskiego, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki
- nr 59/1 o powierzchni 0,0096 ha, ark. mapy 1 – obręb Józefów, gm. Chocz,
- nr 62/1 o powierzchni 0,0306 ha, ark. mapy 1 – obręb Józefów, gm. Chocz,
- nr 115/1 o powierzchni 0,0104 ha, ark. mapy 1 – obręb Józefów, gm. Chocz.
Ww. działki stanowią fragment drogi powiatowej nr 4317P o przebiegu: od drogi woj. nr 442Stara Kaźmierka – Józefów – do drogi pow. nr 4320P,
f) NR.6844.56.2015 postanowił sprostować decyzję Zarządu Powiatu w Pleszewie nr
NR.6844.56.2015 z dnia 12.01.2015r. orzekającą o oddaniu w trwały zarząd Zarządowi Dróg
Powiatowych z/s w Pleszewie, nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Pleszewskiego, w
następujący sposób: na stronie 1 ww. decyzji, w wierszu 1 od góry w miejsce błędnie wpisanej
daty wydania decyzji: ”12 stycznia 2015r.” wpisuje się prawidłową datę: „12 stycznia 2016r.”
W dniu 12.01.2016r. Zarząd Powiatu w Pleszewie w Pleszewie wydał decyzję nr
NR.6844.56.2015 orzekającą o oddaniu w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych z/s w
Pleszewie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pleszewskiego oznaczonych
ewidencyjnie jako działki: nr 24/1 o pow. 0,0704 ha, nr 22/3 o pow. 0,0576 ha oraz nr 22/4 o
pow. 0,0487 ha, położonych w msc. Jedlec, gmina Gołuchów. Sprostowanie ww. decyzji polega
na wpisaniu prawidłowo brzmiącej daty „12 stycznia 2016r.”zamiast błędnego wpisu daty: „12
stycznia 2015r.”, ponieważ nieruchomości wymienione w niniejszej decyzji zostały przekazane
w trwały zarząd na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie na posiedzeniu Zarządu
Powiatu w dniu 12.01.2016r.
Stosownie do art. 113 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego, organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony
prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki
w wydanych decyzjach. Oczywistość przedmiotowej omyłki nie wymaga przeprowadzenia
dodatkowych badań i ustaleń, wynika ona bowiem bezpośrednio z zestawienia materiału
zawartego w aktach sprawy z treścią decyzji.

5. w odpowiedzi na pisma:
a) Burmistrza Gminy Dobrzyca Dobrzyca, znak KDr.033.1.2019 z dnia 15.01.2019 r., w
sprawie uwzględnienia w budżecie Powiatu na 2019 r. i lata następne realizacji
inwestycji na drogach powiatowych w gminie Dobrzyca, Zarząd zdecydował o
włączeniu wskazanych w piśmie zadań, do opracowywanego zestawienia potrzeb
inwestycyjnych na drogach powiatowych. Na podstawie przedmiotowego zestawienia,
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Zarząd wyznaczy priorytety inwestycyjne na najbliższy okres, z uwzględnieniem
możliwości finansowych budżetu powiatu oraz szans na pozyskanie zewnętrznych
środków na wybrane zadania. Działania te będą podejmowane w konsultacji z
samorządami gminnymi powiatu pleszewskiego,
b) Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew, znak GK.7234.2.2019.PP z dnia 7.01.2019
rozważał, z udziałem Dyrektora ZDP H.Meller, możliwość ewentualnego obniżenia
stawek opłat za umieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych w pasie drogowym dróg
powiatowych. W dyskusji porównano stawki obowiązujące w ościennych powiatach.
Zestawienie stawek za umieszczenie urządzeń obcych w drogach obowiązujących na obszarach
sąsiednich powiatów przedstawia poniższa tabela.

45 zł

na drogowym
obiekcie
inżynierskim
200 zł

obniżona stawka
za urządzenia
telekomunikacyjne
-

40 zł

40 zł

180 zł

-

ostrowski

80 zł

80 zł

200 zł

-

ostrzeszowski

26 zł

60 zł

200 zł

-

kępiński

125 zł

125 zł

200 zł

-

gostyński

30 zł

70 zł

150 zł

-

leszczyński

20 zł

50 zł

200 zł

-

słupecki

80 zł

80 zł

200 zł

10 zł

Kaliski

45 zł

45 zł

200 zł

-

Powiat

w terenie
zabudowanym

pleszewski

poza terenem
zabudowany
m
30 zł

jarociński

Stawki powiatu pleszewskiego za zajęcie pasa drogowego zostały określone uchwałą
nr XXXV/188/09 Rady Powiatu z dnia 27 listopada 2009 r. Od tego czasu nie były
zmieniane. Zarząd postanowił utrzymać w mocy ich dotychczasowy poziom.
Zestawienie pokazuje, że w porównaniu z powiatami ościennymi, w zdecydowanej
większości przypadków stawki powiatu pleszewskiego przyjmują najniższą wysokość.
Podkreślenia wymaga, że pozyskiwane z tego tytułu dochody są źródłem finansowania
bieżącego utrzymania dróg powiatowych i w ogólnych kosztach stanowią one ok. 50%
wydatków ponoszonych na ten cel. Biorąc pod uwagę potrzeby w tym obszarze,
należałoby raczej zastanowić się nad podwyższeniem wysokości obowiązujących
stawek, a nie nad ich obniżaniem, szczególnie, że umieszczanie w pasach drogowych
urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ma charakter komercyjny (dochodowy).
Każdy użytkownik tej infrastruktury uiszcza określone płatności na rzecz
przedsiębiorców za świadczone usługi w tym zakresie. Dostępność mieszkańców do
nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych ulega sukcesywnej poprawie, niezależnie od
poziomu obowiązujących opłat. Tyko w 2018 r. przedsiębiorstwa telekomunikacyjne
realizowały m.in. inwestycje w Bielawach, Tursku, Grabie, Gołuchowie, Kowalewie,
Kucharach, Dobrzycy, Wierzchach, Krzywosądowi. Na rok 2019 poczyniono
uzgodnienia dokumentacji technicznej dla inwestycji w Marszewie, Nowej Wsi,
Suchorzewie, Borucinie i Pleszewie (ul. Ogrodowa, Malińska, Wojska Polskiego,
Armii Poznań).
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Ad. 6
Zapoznał się z treścią informatora dla mieszkańców Powiatu dotyczącego procedury
przekształcania użytkowania wieczystego we własność, opracowanego przez Naczelnika Wydziału
NR Marcina Sitnickiego. Projekt informatora stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Informator
zostanie udostępniony na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w
Pleszewie. Zostanie także przekazany Radnym bezpośrednio przed najbliższą sesją Rady Powiatu,
planowaną na 31 stycznia 2019 r.

Ad. 7
W wolnych głosach i wnioskach:
Starosta Maciej Wasielewski poinformował o rozpoczętej, w dniu 14 stycznia 2019 r , przez
Inspektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, kontroli w
zakresie:
1. prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych
składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń
społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
2. ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń
oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu,
3. wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Członek Zarządu Radomir Zdunek wnioskował o poziome oznakowanie przejścia dla pieszych
przy skrzyżowaniu k. sklepu w miejscowości Szkudła oraz zainstalowanie tam lustra drogowego,
co znacznie poprawi bezpieczeństwo ruchu w tym miejscu.
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 11:45
zamknął debatę VIII posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie
Załączniki:
Nr 1 - lista obecności
Nr 2 – porządek obrad
Nr 3 – autoporawka do projektu budżetu powiatu pleszewskiego na 2019 r.,
Nr 4 – autopoprawka do wieloletniej prognozy finansowej
Nr 5 – uchwała nr VIII/14/2019 (komisja do odbioru prac restauratorskich)
Nr 6 – uchwała nr VIII/15/2019 (zgoda na złożenie wniosku o świadczenie usług OSE w ZST)
Nr 7 – uchwała nr VIII/16/2019 (pełnomocnictwo dla Dyrektora ZST do realizacji projektu Erasmus)
Nr 8 – informator dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

Protokołowała:
Urszula Balicka
Z-ca Naczelnika Wydziału
Organizacyjno-Administracyjnego

Starosta Maciej Wasielewski

…………………………

Wicestarosta Damian Szwedziak

…………………………

Członek Zarządu Leopold Lis

…………………………

Członek Zarządu Marek Szewczyk

…………………………

Członek Zarządu Radomir Zdunek

…………………………
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