Protokół nr 5/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie
w dniu 31 grudnia 2018 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. Izabela Wasińska – Z-ca Naczelnika Wydziału NR
Ad. 1
Starosta Maciej Wasielewski – dokonując otwarcia posiedzenia powitał zebranych, stwierdził quorum
oraz przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum - nastąpiło j.w.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Stanowisko Zarządu w sprawie:
a) zmian w budżecie powiatu pleszewskiego na 2018 r.
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c) udziału powiatu pleszewskiego w projekcie pn. „Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia
dla pieszych w miejscowości Karmin”, realizowanym przez gminę Dobrzyca,
d) udziału powiatu pleszewskiego w projekcie pn. „Budowa miasteczka ruchu drogowego”,
realizowanego przez MiG Pleszew,
e) przekazania Zarządowi Dróg Powiatowych w Pleszewie inwestycji pn. „Przebudowa chodnika
przy drodze 5143P w Galewie”.
4. Wolne głosy i wnioski.
Ad. 2
Do proponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono.
Ad. 3
Zarząd w ramach wypracowywanych stanowisk:
a) w rozdzielnym głosowaniu (jednogłośnie, 5 głosami – za) podjął uchwały:
✓ Nr V/7/2018 w sprawie zmian w budżecie powiatu pleszewskiego na 2018 r. Uchwała stanowi
załącznik nr 2 do protokołu,
✓ Nr V/8/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu pleszewskiego.
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Zgodnie z informacją Skarbnika Powiatu Mariusza Gramali wprowadzone zmiany budżetowe
dotyczą przesunięć między paragrafami, dokonanych na wnioski Dyrektorów jednostek
organizacyjnych powiatu. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej stanowią konsekwencję
wprowadzonych zmian budżetowych. Szczegółowe wnioski Dyrektorów j.o.p. dostępne są do
wglądu w Wydziale Finansów,
b) w odpowiedzi na wniosek Burmistrza Gminy Dobrzyca, zgłoszony ustnie Staroście Pleszewskiemu,
wyraził zgodę na zawarcie umowy o partnerstwie w sprawie realizacji projektu pn. „. „Poprawa
bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych w miejscowości Karmin”, realizowanym przez
gminę Dobrzyca. Starosta Maciej Wasielewski wyjaśnił, że wg informacji przedstawionych przez
Burmistrza Gminy Dobrzyca, zadanie jest planowane do realizacji w 2019 r. w ramach „Programu
ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka
na lata 2018-2020”. Na podstawie umowy partnerskiej powiat pleszewski zobowiąże się do
udostępnienia terenu pasa drogowego drogi powiatowej nr 4326P w Karminie oraz do
dostarczenia projektu zmiany organizacji ruchu na potrzeby realizacji projektu. Gmina Dobrzyca
zobowiązuje się do opracowania wniosku o dofinansowanie projektu, sprawowania nadzoru nad
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realizacją zadania oraz jego rozliczenia. W najbliższym czasie Burmistrz Gminy Dobrzyca wystąpi z
pisemnym wnioskiem w przedmiotowej sprawie,
c) wyraził zgodę na:
✓ podpisanie listu intencyjnego pomiędzy MiG Pleszew a powiatem pleszewskim,
deklarującego zamiar obustronnej współpracy w realizacji projektu pn. „Budowa
miasteczka ruchu drogowego”. Starosta Maciej Wasielewski poinformował, że podobnie
jak gmina Dobrzyca, samorząd miejski w Pleszewie będzie aplikował o środki na to zadanie
do „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej
im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. W przypadku pozyskania środków,
sygnatariusze listu podpiszą dodatkowe porozumienie określające szczegóły współpracy.
Omawianym listem intencyjnym powiat pleszewski deklaruje m.in. konsultacje/wsparcie
merytoryczne podczas tworzenia projektu budowy miasteczka ruchu drogowego oraz
współdziałanie w zakresie popularyzacji i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
wśród odbiorców bezpośrednich projektu. MiG Pleszew, jako lider projektu,
odpowiedzialny będzie za przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu
oraz jego realizację,
✓ przekazanie do Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie inwestycji pn. „Przebudowa
chodnika przy drodze nr 5143P w Galewie” o wartości 81 316,64 zł. Zgodnie z
wyjaśnieniami Z-cy Naczelnika Wydziału NR Izabeli Wasińskiej inwestycja była
zrealizowana przez gminę Dobrzyca na podstawie porozumienia z powiatem pleszewskim,
zawartego w czerwcu 2011 r. Urząd Miasta i Gminy w Dobrzycy, w sierpniu 2018 r.,
przekazał ją powiatowi pleszewskiemu. W związku z czym inwestycję należy przekazać
merytorycznie właściwej jednostce organizacyjnej powiatu, tj. Zarządowi Dróg
Powiatowych w Pleszewie
Ad. 4
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz.10-tej zamknął
debatę V posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie.
Załączniki:
Nr 1 - lista obecności
Nr 2 – uchwała nr V/7/2018 (zmiany budżetowe)
Nr 3 – uchwała nr V/8/2018 (zmiany WPF)

Protokołowała:
Izabela Wnuk
Starosta Maciej Wasielewski

…………………………

Wicestarosta Damian Szwedziak

…………………………

Członek Zarządu Leopold Lis

…………………………

Członek Zarządu Marek Szewczyk

…………………………

Członek Zarządu Radomir Zdunek

…………………………
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