Protokół nr 7/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie
w dniu 15 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. Marcin Sitnicki – Naczelnik Wydziału NR
3. Danuta Mandryk – Inspektor ds. zamówień publicznych

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 6/2019 z posiedzenia w dniu 9 stycznia 2019 r. (uwag
nie wniesiono).
Ad. 3
Do proponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono.
Ad. 4
Nie realizowano.
Ad. 5
Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk:
1. zatwierdził SIWZ na wykonanie zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi
powiatowej nr 4348P Krzywosądów – Kuchary w miejscowości Kucharki oraz na odcinku
Krzywosądów – Karsy. Treść SIWZ przedstawiła Zarządowi inspektor ds. zamówień
publicznych Danuta Mandryk. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych
dla zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów Kuchary w miejscowości Kucharki oraz na odcinku Krzywosądów - Karsy. Zamówienie będzie
realizowane na dwóch odcinkach drogi, tj.:
– na odcinku Krzywosądów – Karsy o dł. 2 083 m, szer. 2,5 m
– odcinek w miejscowości Kucharki o dł. 805 m.
Łączna długość ścieżki rowerowej do wykonania w ramach zadania wynosi 2 888 m.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest m.in. wykazanie przez wykonawcę, iż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał co najmniej 2 roboty
budowlane, polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi, obejmujące swoim
zakresem budowę, przebudowę lub remont chodników bądź ścieżek rowerowych lub
polegające na budowie, przebudowie lub remoncie ścieżki rowerowej bądź ciągu pieszo rowerowego o wartości min. 500.000,00 zł brutto każda robota. W zakresie kwalifikacji
zawodowych osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wykonawca musi
wykazać iż będzie dysponować:
- co najmniej 1 osobą na stanowisku kierownika budowy, która w ciągu ostatnich 3 lat
kierowała minimum 2 inwestycjami drogowymi o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł
brutto każda inwestycja,
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- co najmniej 1 osobą na stanowisku kierownika robót, która w okresie ostatnich 3 lat
kierowała minimum 2 robotami budowlanymi polegającymi na budowie, przebudowie, lub
remoncie sieci wodno – kanalizacyjnej o wartości min. 100.000,00 zł brutto każda z robót.
Termin składania ofert upływa 31 stycznia br. Zadanie powinno być zakończone do 30 sierpnia
2019 r. Wykluczeniu będą podlegały oferty nie spełniające ustawowych wymogów oraz
złożone przez oferentów, wobec których otwarto postępowanie upadłościowe względnie
zalegają z płatnościami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kryteriami wyboru oferty
będą: cena – 60%, udzielone gwarancje – 40%. Przy czym Zarząd nie wykluczył w przyszłości
możliwości uelastycznienia tego kryterium poprzez „wyprowadzenie” punktacji za udzielone
gwarancje z odpowiednio określonego wzoru matematycznego. Pozostawienie kryterium
gwarancyjnego w mierniku procentowym jest bardzo sztywnym zapisem i w niektórych
przypadkach może rodzić sytuacje, w których oferenci będą wygrywali punktacją za wydłużone
okresy gwarancji. W rzeczywistości zamawiający będzie musiał ponosić np. milionowe koszty
za niewiele dłuższe okresy gwarancji, od tych wymaganych w SIWZ,
2. w głosowaniu (jednogłośnie, 5 głosami – za), uchwałą nr VII/13/2019 pozytywnie zaopiniował
zadanie Miasta i Gminy Pleszew tj. ,,Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie". Naczelnik
Wydziału NR Marcin Sitnicki (obecny w tej części posiedzenia) poinformował, że w dniu
08.01.2019 r. wpłynął wniosek Pana Lecha Marciniak, ul. Kraszewskiego 6, 63-300 Pleszew
działającego jako pełnomocnik inwestora - Miasta i Gminy Pleszew, ul. Rynek 1, 63-300
Pleszew z prośbą o wydanie opinii dotyczącej przygotowania i realizacji inwestycji drogowej
pn: „Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie”. Zgodnie z art. 11b ust 1 ustawy z dnia 10.04.2003
r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych właściwy zarządca drogi składa wniosek o wydanie opinii przez właściwy
miejscowo zarząd województwa, zarząd powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
Opinia Zarządu Powiatu w Pleszewie jest niezbędna do uzyskania decyzji o zezwoleniu na
realizację ww. inwestycji drogowej,
3. zapoznał się z pismem Dyrektora CKiW OHP w Pleszewie w sprawie możliwości
wynajęcia od 1 września 2019 r. w obiektach należących do CKiW OHP w Pleszewie
pomieszczeń na cele związane z dalszym funkcjonowaniem MOW w Marszewie.
Wicestarosta Damian Szwedziak poinformował, że Dyrektor CKiW OHP odmownie
odniósł się do prośby Starosty Pleszewskiego w przedmiotowej sprawie. Wobec braku
innych możliwości pozyskania pomieszczeń na potrzeby MOW Zarząd zlecił Naczelnikowi
Wydziału OK przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie
zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Marszewie. Podjęcie tej
uchwały pozwoli na wszczęcie i realizację obligatoryjnych czynności wskazanych w
ustawie Prawo oświatowe, tj.:
- powiadamianie rodziców/prawnych opiekunów wychowanków oraz Rady Pedagogicznej
Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie o zamiarze likwidacji MOW,
- pozyskanie opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Związków Zawodowych w
przedmiotowej sprawie.
Należy podkreślić, że czynności te muszą być podjęte nie później niż 6 miesięcy przed datą
likwidacji placówki, którą w myśl przepisów prawa jest 31 sierpnia danego roku szkolnego.
Podjęcie tej uchwały nie skutkuje koniecznością podjęcia kolejnej uchwały w sprawie
likwidacji, o ile uda się znaleźć rozwiązanie problemu pomieszczeń. Aktualnie w MOW
pracuje 14 wychowawców, 5 nauczycieli oraz 5 osób administracji i obsługi. Prowadzone
są rozmowy z Dyrektorami szkół i placówek powiatu pleszewskiego odnośnie zatrudnienia
osób, które do tej chwili pracują w MOW, jak również rozeznawane są potrzeby powiatów
ościennych, gdzie dotychczasowi pracownicy MOW mogliby znaleźć zatrudnienie. W
szkołach prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie zatrudnienie znajdzie tylko część
tych osób. Na dzień dzisiejszy w MOW przebywa 20 wychowanków (na 34 miejsca).
Żaden z nich nie jest mieszkańcem powiatu pleszewskiego. Wychowankowie do MOW2

ów kierowani są przez Centralny System funkcjonujący przy Ośrodku Rozwoju Edukacji
w Warszawie. Na dzisiaj w systemie jest dużo wolnych miejsc. W przypadku kierowania
informacje o wskazanym Ośrodku otrzymuje się w ciągu jednego dnia, co dowodzi, że nie
będzie żadnego problemu z umieszczeniem „marszewskich” wychowanków w innych
MOW-ach.
Ad. 6
Starosta Maciej Wasielewski poinformował Zarząd o przebiegu wizyty w powiecie Ammerland,
w dniach od 10-12 stycznia br. Delegacja Powiatu Pleszewskiego w osobach Starosta Pleszewski i
Wiceprzewodniczący Rady Wojciech Maniak, w dniu 11 stycznia 2019 r., wzięła udział w
Spotkaniu Noworocznym, od lat organizowanym w urzędzie Starostwa Powiatowego w
Westerstede. Gościem honorowym uroczystości była zawodniczka narodowej piłki ręcznej Angie
Geschke, która przedstawiła historię swojej kariery zawodowej w wystąpieniu pt. „z hali sportowej
na wiosce aż do uczestnictwa w mistrzostwach świata”. W czasie spotkania Partnerzy Niemieccy
zdeklarowali chęć udziału w tegorocznych dożynkach powiatowych w Dobrzycy. Z wizytą do
Pleszewa wybiera się 30-osobowa grupa Ammerlandczyków.
Ad. 7
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 9:40
zamknął debatę VII posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie
Załączniki:
Nr 1 - lista obecności
Nr 2 – porządek obrad
Nr 3 – uchwała nr VII/13/2019 (opinia w spr. rozbudowy ul Targowej w Pleszewie)

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