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Protokół nr 6/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

w dniu 9 stycznia 2019 r., o godz. 11:00, 

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. Marcin Sitnicki – Naczelnik Wydziału NR 

3. Danuta Mandryk – Inspektor ds. zamówień publicznych 

4. Marian Sztamburski – Radca Prawny 

 

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 4/2018 z posiedzenia w dniu 21 grudnia 2018 r. i nr 

5/2018 z dnia 31 grudnia 2018 (uwag nie wniesiono). 

 

Ad. 3 

Do proponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono. 

 

Ad. 4 

Nie realizowano. 

 

Ad. 5 

Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk: 

1. w rozdzielnym głosowaniu (jednogłośnie, 5 głosami-za) podjął uchwały: 

a) Nr VI/9/2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych powiatu pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury oraz 

turystyki i wypoczynku w roku 2019 (zał. nr 3 prot.). Zgodnie z informacjami 

przedstawionymi przez Naczelnika Wydziału OK Sławomira Sobczyka,  w 

regulaminowym terminie wpłynęło 20 ofert, w tym 8 ofert w dziale Kultura Fizyczna i 

Sport,  8 ofert w dziale Kultura i 4 oferty w dziale Turystyka i Wypoczynek. Wartość 

wnioskowanych dotacji na różne zadania ogółem wynosi 135 028 zł i  znacznie przekracza 

zabezpieczone na ten cel środki budżetowe w wysokości 82 500 zł. Szczegółowe 

zestawienie ofert stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Wszystkie złożone oferty spełniały 

wymogi formalne i zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję, przy czym Komisja 

zaproponowała przyznanie dotacji 18 oferentom. Dwóm oferentom nie przyznano 

dofinansowania:  

-  Pleszewskiemu Klubowi Karate z przeznaczeniem na organizację Pucharu Polskiej Unii 

Karate WKF Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców. Zadanie to uzyskało 

dofinansowanie w roku ubiegłym, po czym oferenci zrezygnowali z dotacji ponieważ nie  

otrzymali zgody na organizację ww. zawodów w Pleszewie. Nie ma pewności, czy taką 

zgodę Stowarzyszenie otrzyma w tym roku, 

- Stowarzyszeniu Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica z 

przeznaczeniem na publikację „Oni nas uczyli”. W przypadku tej publikacji Zarząd nie 

wykluczył możliwości jej dofinansowania z innych źródeł w okresie późniejszym, na 

bardziej zaawansowanym etapie opracowywania publikacji. 
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Członkowie Zarządu zaakceptowali ustalenia Komisji. Biorąc pod uwagę duże 

zainteresowanie dotacjami w dziale Kultura, oraz  cykliczny charakter wielu dotowanych 

imprez, w dyskusji rozważano możliwość zwiększenia środków na ten cel w przyszłym 

roku. Decyzję w tej sprawie Zarząd podejmie w okresie  konstruowania projektu budżetu 

na 2020 r., 

b) Nr VI/10/2019 pozytywnie opiniującą zamiar zaliczenia do kategorii dróg powiatowych 
drogi gminnej od miejscowości Kościelec do granicy gmin Mycielin / Ceków Kolonia w 
miejscowości Stropieszyn w powiecie kaliskim. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do 
protokołu. Opinię tę Zarząd wydał w odpowiedzi na wniosek Starosty Kaliskiego z dnia 
12.12.2019 r., przedstawiony Zarządowi przez Naczelnika Wydziału NR Marcina 
Sitnickiego, 

c) Nr VI/11/2019 powołującą komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia  publicznego na  wykonanie zadania pn. : Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż 
drogi powiatowej nr 4348 P Krzywosądów – Kuchary w miejscowości Kucharki oraz na 
odcinku Krzywosądów - Karsy”. Uchwała stanowi załącznik nr 6 protokołu. Zgodnie z 
informacją inspektora ds. zamówień publicznych Danuty Mandryk komisja będzie 
rozpatrywała oferty na drugi etap budowy ww. ścieżki. Pierwszy etap budowy ścieżki 
(odcinek o długości 3 120 m) został zakończony w ubiegłym roku. W bieżącym roku będzie 
realizowany drugi etap o długości ok. 2.8 km. Szacunkowa wartość zadania wynosi 
3 752 240,97 zł netto. Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski podkreślił, że koszty tej 

inwestycji w bardzo istotny sposób przekraczają pierwotne szacunki. W momencie 

przygotowywania wniosku o dofinansowanie zakładano, że cała inwestycja będzie 

kosztowała w granicach 3,5 mln. zł. W rzeczywistości pierwszy etap kosztował ponad 2,5 

mln. zł (przy zaktualizowanym szacunku na poziomie 1,6 mln. zł). Drugi etap szacuje się 

na poziomie 3,7 mln. zł. Na dzisiaj trudno ocenić, czy wykonawcy utrzymają 

ubiegłoroczny, bardzo wysoki, poziom cen swoich usług. Jeżeli zostanie on utrzymany, to 

budowa tej ścieżki będzie o 100% wyższa niż pierwotnie zakładano. Dodatkowo inwestycja 

jest realizowana w ramach partnerstwa z samorządami zrzeszonymi w Aglomeracji 

Kalisko-Ostrowskiej. Warunkiem prawidłowego rozliczenia inwestycji jest terminowe 

wykonanie zadań przez wszystkich partnerów. W przypadku powiatu pleszewskiego proces 

inwestycyjny jest bardzo zaawansowany. Niektóre samorządy nie rozpoczęły jeszcze tego 

procesu, co może się wiązać  z ryzykiem nieterminowego  zakończenia zadań, a w 

konsekwencji z ryzykiem określonych sankcji finansowych dla partnerów,  

d) Nr VI/12/2019 udzielającą pełnomocnictwa radcy prawnemu Marianowi Sztamburskiemu 

do reprezentowania Zarządu Powiatu w sprawie sądowej. Uchwała stanowi załącznik nr 7 

protokołu. Sprawa dotyczy pozwu o zapłatę 26 681,33 zł  tytułem odszkodowania za 

zniszczenia w budynku przylegającym do budynku PUP w Pleszewie wskutek 

nieprawidłowego odprowadzania wód opadowych. Radca prawny Marian Sztamburski 

(obecny w tej części posiedzenia) wyjaśnił, że powód zarzuca Powiatowi Pleszewskiemu 

wadliwe wykonanie prac termomodernizacyjnych  budynku PUP, które prowadzi do 

zalewania niżej położonego dachu na budynku powoda, a w konsekwencji zawilgocenia 

ścian jego budynku na trzeciej kondygnacji, zagrzybienia, uszkodzenia tynków 

wewnętrznych, elewacji zewnętrznej i papy. Po bezskutecznym wezwaniu  o zmianę tego 

stanu rzeczy, powód we własnym zakresie, bez uzgodnienia z Powiatowym Urzędem Pracy, 

dokonał stosownych napraw na dachu budynku PUP i jego własnym. W tej chwili oczekuje 

zwrotu poniesionych kosztów w kwocie 26 681,33 zł. Powiat pleszewski kwestionuje 

zarzuty stawiane przez powoda. Analiza materiałów dowodowych  i bezpośrednie 

oględziny dachów wskazują, że w istocie sposób odprowadzania wód z dachu budynku PUP 

po części jest wadliwy. Jednak przyczyną szkód w budynku powoda są  jego zaniedbania  

w zabezpieczaniu i bieżącym remontowaniu swojej części budynku. Nadto wątpliwą 

pozostaje kwota samego roszczenia powoda. Wykonane przez niego „prace zastępcze” na 

dachu budynku PUP (bez uzgodnienia z właścicielem) oraz na jego własnym dachu nie 
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wyeliminowały problemu. Poniesione przez powoda nakłady inwestycyjne bardziej służyły 

ulepszeniu jego nieruchomości. Kwestionowany przez powiat zakres remontów oraz 

wysokość nakładów nie doprowadziły do zmiany sposobu odprowadzania wód z dachu 

budynku PUP.  W dalszym ciągu część wód z budynku PUP spływa na dach powoda. 

Rozprawa sądowa w przedmiotowej sprawie odbędzie się w dniu 18 stycznia br., 

 

Ad. 6 

Zarząd przyjął informacje: 

1. Naczelnika Wydziału NR Marcina Sitnickiego o wyniku sprawy sądowej z powództwa 

Andrzeja i Adama Nowackich przeciwko Powiatowi Pleszewskiemu o wydanie klatki 

schodowej przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Pleszewie. Sąd oddalił powództwo panów 

Nowackich.  Powodowie nabywając nieruchomość mieli pełną świadomość, że ich 

własność jest obciążona służebnością (była ona ujawniona w księdze wieczystej), która 

będzie ograniczać możność swobodnego dysponowania klatką schodową. Powiat 

pleszewski, na podstawie tej służebności, ma pełne prawo korzystania z klatki schodowej, 

mimo, że jest ona położona poza granicami działki, na której stoi budynek PUP. Rozprawa 

sądowa odbyła się 7 stycznia br. Wyrok nie jest prawomocny. 

2. Inspektora ds. zamówień publicznych Danuty Mandryk nt. udzielonych w 2018 r. 

zamówień publicznych przez powiat pleszewski (pow. 30 000 euro). Informacje stanowią 

załącznik nr 8 do protokołu  

   

Ad. 7 

W wolnych głosach i wnioskach: 

Członek Zarządu Leopold Lis podniósł kwestie: 

1. dalszego funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Marszewie. Starosta 

Maciej Wasielewski wyjaśnił, że aktualnie oczekuje się na odpowiedź Dyrektora Centrum 

Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie w sprawie możliwości zorganizowania siedziby 

MOW w obiektach CKiW OHP. Z nieoficjalnych informacji wynika, że najprawdopodobniej 

nie będzie to możliwe. Jeżeli Pan Dyrektor CKWiOHP potwierdzi negatywne stanowisko w 

sprawie, najprawdopodobniej z uwagi na brak odpowiedniej bazy lokalowej, koniecznym stanie 

się wszczęcie procedury  likwidacyjnej MOW, 

2. terminów posiedzeń Zarządu Powiatu wskazując, że dobrze byłoby przyjąć jakieś stałe terminy 

ich odbywania. Starosta poinformował, że zasadą będzie, tak jak do tej pory, zwoływanie 

posiedzeń we wtorki. Nie wykluczył jednak możliwości zwoływania posiedzeń w innych 

dniach tygodnia, jeżeli waga i pilność spraw samorządowych będą tego wymagały, 

Członek Zarządu Marek Szewczyk zapytał czy wiadomo coś nt. powoływania komisji Rady. 

Starosta Maciej Wasielewski wyjaśnił, że zmieniony Statut został już opublikowany w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Nowe zapisy wejdą w życie po upływie 14 dni od 

dnia opublikowania, tj. 17 stycznia br. Racjonalnym byłoby zaczekać aż upłynie 30-dniowy termin, 

zastrzeżony dla organów nadzoru, które rozstrzygają o zgodności z prawem przesyłanych im 

uchwał.  

 

Starosta Maciej Wasielewski wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 12:50, zamknął VI 

posiedzenie Zarządu Powiatu w Pleszewie.  

 
Załączniki: 

Nr 1 -  lista obecności 

Nr 2 – porządek obrad 

Nr 3 – uchwała nr VI/9/2019 (rozstrzygnięcie konkursu ofert.) 

Nr 4 -  zestawienie ofert organizacji pozarządowych 

Nr 5 – uchwała nr VI/10/2019 (zmiana kategorii drogi w powiecie kaliskim) 

Nr 6 – uchwała nr VI/11/2019 (komisja przetargowa) 

Nr 7 – uchwała nr VI/4/2018 (pełnomocnictwo) 

Nr 8 – sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych za 2018 r. 

 



4 
 

 

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 ………………………… 

 

 

 

 


