Protokół nr 15/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie
w dniu 13 maja 2019 r., o godz. 13.40
w siedzibie Starostwa przy ul. Poznańskiej 79, sala 107
W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu wg załączonej listy obecności (załącznik nr 1
do protokołu ) oraz zaproszeni goście:
1. Marcin Sitnicki – Naczelnik Wydziału Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju
Ad. 1
Wicestarosta Pleszewski Damian Szwedziak dokonując otwarcia posiedzenia powitał
zebranych, stwierdził quorum oraz przedstawił proponowany porządek obrad (załącznik nr 2
do protokołu ).
Ad. 2
Zarząd, przez aklamację, przyjął protokół nr 14/2019 z posiedzenia w dniu 30 kwietnia 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 :
a) w głosowaniu (jednogłośnie, 3 głosami - za), uchwałą nr XV/24/2019 wyraził zgodę na
zawarcie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie z Gminą Dobrzyca na okres 7 lat
umowy użyczenia, której przedmiotem będzie grunt stanowiący działki położone w
Fabianowie o numerach ewidencyjnych : 87 ( arkusz mapy 1 ), 15/1 ( arkusz mapy 1 ),
5/1 ( arkusz mapy 1 ), 6/1 ( arkusz mapy 1 ), 16/10 ( arkusz mapy 1 ), 16/11 ( arkusz
mapy 1 ) i 96/1 ( arkusz mapy 2 ) będące własnością Powiatu Pleszewskiego. Zawarcie
przedmiotowej umowy użyczenia jest niezbędne do realizacji przez Gminę Dobrzyca
zadania pn.:” Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w m. Fabianów „ ( załącznik nr 3
do protokołu ),
b) w głosowaniu ( jednogłośnie, 3 głosami – za ), uchwałą nr XV/25/2019 wyraził zgodę
na zawarcie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie z Gminą Chocz na okres 7 lat
umowy użyczenia , której przedmiotem będzie grunt stanowiący działki położone w m.
Chocz o numerach ewidencyjnych : 892 ( arkusz mapy 9 ), 214 ( arkusz mapy 6 ) oraz
404 ( arkusz mapy 3 ) będące własnością Powiatu Pleszewskiego. Zawarcie w/w umowy
użyczenia jest niezbędne do realizacji przez Gminę Chocz zadania pn.:” Przebudowa
drogi powiatowej nr 4310P Chocz – Białobłoty” ( załącznik nr 4 do protokołu ),
c) w głosowaniu ( jednogłośnie, 3 głosami – za ), uchwałą nr XV/26/2019 wyraził
pozytywną opinię dotyczącą pozbawienia kategorii drogi powiatowej położonej w
granicach powiatu konińskiego gm. Wierzbinek poprzez wyłączenie z użytkowania
części drogi nr 3196P relacji droga wojewódzka 266 – Janowice – Kryszkowice –

Galczyce – Granica wojewódzka ( Józefowo ) na odcinku pomiędzy drogą wojewódzką
266 a m. Kryszkowice. Opinia została wydana na wniosek Zarządu Powiatu
Konińskiego. Wnioskowany odcinek drogi zostanie wyłączony z użytkowania
i przeznaczony na cele wydobycia węgla brunatnego ( załącznik nr 5 do protokołu ),
d) w głosowaniu ( jednogłośnie, 3 głosami – za ), uchwałą nr XV/27/2019 dokonał zmian
w budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2019r. Zmiany polegają na wprowadzeniu do
odpowiednich paragrafów w budżecie zwiększonych kwot dotacji :
- 6 750,00 zł na kwalifikację wojskową,
- 214 861,00 zł na wynagrodzenia dla pracowników Państwowej Powiatowej Komendy
Straży Pożarnej w Pleszewie,
- 10 240,00 zł na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 74 276,00 zł na potrzeby związane z prowadzeniem Dziennego Domu Senior + ,
- 25 062,00 zł netto na zakup sprzętu ogrodniczego dla Domu Pomocy Społecznej w
Pleszewie. 5 800,00 zł tytułem uiszczenia podatku VAT od wymienionej kwoty dotacji
będzie kosztem budżetu powiatu. Podatek VAT zostanie pokryty z rezerwy na zadania
inwestycyjne.
Pozostałe zmiany polegają na zwiększeniu planów finansowych szkół
ponadgimnazjalnych o łączną kwotę 54 765,00 zł oraz dokonaniu drobnych przesunięć
pomiędzy paragrafami na wnioski złożone przez Zespół Placówek Specjalnych w
Pleszewie, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pleszewie, Pogotowie
Opiekuńcze w Pleszewie oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie. Szczegółowe
zmiany w załączniku nr 6 do protokołu.
Ad. 6
Naczelnik Wydziału Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju przedstawił informację na temat
przetargu ogłoszonego przez Miasto i Gminę Pleszew na sprzedaż działki nr 957/13 położonej
w granicach Miasta Pleszewa. Ogłoszony przetarg jest przetargiem ograniczonym tzn.
skierowanym tylko do właścicieli działek sąsiadujących z gruntem będącym przedmiotem
postępowania przetargowego, m. in. Powiatu Pleszewskiego. Przedmiotowa nieruchomość ma
1508 m², a cena wywoławcza została określona na kwotę ok. 150 000 zł.
Ad.7
Wicestarosta Pleszewski Damian Szwedziak – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz.
14.00, zamknął debatę XV posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie.
Załączniki:
Nr 1 - lista obecności
Nr 2 - porządek obrad
Nr 3 – Uchwała nr XV/24/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie z Gminą Dobrzyca umowy użyczenia na
okres 7 lat
Nr4 – Uchwała nr XV/25/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie z Gminą Chocz umowy użyczenia na
okres 7 lat
Nr 5 – Uchwała nr XV/26/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie w sprawie wyrażenia opinii
dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej położonej w powiecie konińskim gm.
Wierzbinek poprzez wyłączenie z użytkowania części drogi nr 3196P relacji droga wojewódzka

266 – Janowiec – Kryszkowice – Galczyce – Granica województwa ( Józefowa ) na odcinku
pomiędzy drogą wojewódzką 266 a m. Kryszkowice
Nr 6 – Uchwała nr XV/27/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Pleszewskiego na 2019r.
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