Protokół nr 10/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie
w dniu 5 marca 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:
Marcin Sitnicki
- Naczelnik NR
Renata Garsztka - Naczelnik KM

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 9/2019 z posiedzenia w dniu 15 lutego 2019 r.,
nie wniesiono).

(uwag

Ad. 3
Do proponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono.
Ad. 4
Nie realizowano
Ad. 5
Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk:
a) zapoznał się z wynikiem drugiego przetargu na sprzedaż działki nr 22/6 położonej
w Marszewie. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak ofert. Zarząd
zdecydował ogłosić trzeci przetarg pisemny nieograniczony z jednoczesnym obniżeniem ceny
wywoławczej do kwoty 200.000 zł netto,
b) na wniosek Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
wyraził zgodę na nieodpłatne użyczenie działki 22/6, obręb Marszew, na potrzeby Wiosennych
Targów Rolno-Ogrodniczych AGROMARSZ 2019 w dniu 7 kwietnia 2019 r. Odpowiedzialność
za bezpieczeństwo oraz wymogi sanitarne i weterynaryjne ponosić będzie WODR,
c) przyjął informację Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do
sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego. Wykaz obejmuje działkę nr 957/13
o pow. 1508 m2 położoną w Pleszewie w rejonie ul. B. Krzywoustego. Działka jest pozbawiona
bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Działka graniczy z nieruchomością stanowiącą
własność Powiatu Pleszewskiego , w trwałym Zarządzie DPS w Pleszewie. Cena wywoławcza
150.000 zł netto. Po ogłoszeniu przetargu przez UMiG Pleszew, Zarząd podejmie
decyzję o ewentualnym przystąpieniu do niego. Aczkolwiek wg wstępnych ustaleń Zarządu zakup
tej działki nie jest konieczny. Nieruchomości, którymi dysponuje DPS Pleszew zabezpieczają
potrzeby tej jednostki w zakresie realizowanych zadań,
d) rozpatrywał wniosek Komisji Strategii, Rozwoju Regionalnego i Promocji Rady Powiatu w
Pleszewie w sprawie zwiększenia środków finansowych w budżecie Powiatu Pleszewskiego
przewidzianych na realizację zadań w rozdziale Promocja JST. W budżecie na 2019 rok
zaplanowano wydatki związane z działalnością promocyjną Powiatu w kwocie 150 000 zł. Według
Komisji ta kwota jest niewystarczająca . Komisja wnioskuje o zwiększenie środków finansowych
na promocję Powiatu do kwoty 200.000 zł. Zarząd nie wykluczył możliwości zwiększenia budżetu
na promocję, ale w późniejszym okresie. W tej chwili w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć
środki na funkcjonowanie oświaty i na inwestycje drogowe. Już dziś wiadomo, że środki subwencji
oświatowej są wysoce niedoszacowane. Ich wysokość w zasadzie pokryje tylko koszty płacowe
nauczycieli. Z pewnością zabraknie ich na wydatki bieżące. W najbliższym czasie należy
spodziewać się ogłoszenia naboru wniosków na inwestycje drogowe. Nie znane są jeszcze kryteria
naborów. Nie do końca wiadomo, które drogi będą miały szansę na dofinansowanie i ile pieniędzy
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trzeba będzie zabezpieczyć na wkład własny. Dlatego do sprawy zwiększenia środków na promocję
Zarząd powróci w drugim półroczu, po analizie wykonania budżetu za pierwsze półrocze,
Ad. 6
Skarbnik Mariusz Gramala poinformował Zarząd o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Pleszewskiego. Zgodnie z przepisami, RIO
wydaje opinie w przedmiotowej sprawie w oparciu o przyjętą przez Powiat Pleszewski Uchwałę budżetową
na 2019 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2032.
Naczelnik Wydziału Komunikacji Renata Garsztka zapoznała Zarząd z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Poznaniu w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim na
uchwałę nr XXXI/240/2017 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia
wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem pojazdów. WSA po rozpoznaniu sprawy na rozprawie
w dniu 7 lutego 2018 r. stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości. WSA badając okoliczności
sprawy, stwierdził m.in., że Rada Powiatu nie uwzględniła należycie kryteriów, którymi powinna się
kierować przy podejmowaniu przedmiotowej uchwały, zwłaszcza kryterium w postaci rzeczywistych
kosztów usunięcia i przechowywania pojazdów. Sąd zwrócił także uwagę, że w uzasadnieniu projektu ww.
uchwały nie przedstawiono argumentów przemawiających za potrzebą ustalenia opłat na poziomie stawek
maksymalnych, szczególnie, że parking dla pojazdów usuniętych z drogi został zorganizowany na terenie
CKP w Pleszewie na podstawie umowy o bezpłatne używanie części nieruchomości. WSA nie uwzględnił
wyjaśnień Starosty Pleszewskiego zawartych w odpowiedzi na skargę, potwierdzających zasadność
uchwalonych stawek za holowanie i przechowywanie pojazdów na parkingu (odpowiedź z dnia 07.12.2018r.,
znak KM.0751.1.2018.RG). Nie wziął też pod uwagę wyjaśnień dotyczących małego zainteresowania ze
strony podmiotów zajmujących się holowaniem pojazdów (umowę zawarto z jedyną firmą, która zgłosiła się
w wyniku zapytania ofertowego). Unieważniona uchwała stanowiła podstawę wydania 3 decyzji
administracyjnych określających koszty usuwania i przechowywania pojazdów na parkingu. Względem tych
decyzji Wydział Komunikacji, postanowieniem z dnia 05.03.2019r., wznowił z urzędu postępowanie
zmierzające do ponownego ustalenia ich wysokości. Zgodnie z art.145 §1 pkt.8 ustawy kodeks postępowania
administracyjnego w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli decyzja
została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone lub
zmienione. Na podstawie art.151 § 1 pkt.2 kpa oraz art.130a ust.10h ustawy prawo o ruchu drogowym
zostanie uchylona decyzja dotychczasowa i wydana nowa decyzja rozstrzygająca o istocie sprawy.

Ad.7
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz.11:00 zamknął
debatę X posiedzenie Zarządu Powiatu w Pleszewie.

Załączniki:
Nr 1 - lista obecności
Nr 2 – porządek obrad
Protokołowała:
Beata Napierała
Starosta Maciej Wasielewski

…………………………

Wicestarosta Damian Szwedziak

…………………………

Członek Zarządu Leopold Lis

…………………………

Członek Zarządu Marek Szewczyk

…………………………

Członek Zarządu Radomir Zdunek

…………………………
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