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              Protokół nr 31/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  
w dniu 23 października 2019 r., o godz. 12.00 

                                         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: 
Grażyna Kaczmarek - Dyrektor PCPR 
Marcin Sitnicki         - Naczelnik NR 
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 30/2019 z posiedzenia w dniu 17 października 2019 r.              
(uwag nie wniesiono). 
Ad. 3 

Do proponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono. 

Ad. 4 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie: 
a) rozpatrzenia petycji w sprawie wprowadzenia w życie Polityki Zarządzania Konfliktem 

Interesów skierowanej do radnych Rady Powiatu w Pleszewie.  
Ad. 5   

Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk  : 

a) przyjął : 

• autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany 

budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2019 roku. Proponowane w ramach autopoprawki 

zmiany dotyczą następujących zadań drogowych : 

✓ rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Grodziecka i Plac 1-go Maja                  

w Choczu. Zwiększa się plan wydatków na w/w zadanie o 73.000 zł. , 

zmiany dokonuje się na wniosek Burmistrza Gminy Chocz, który 

poinformował o wystąpieniu robót dodatkowych związanych z kosztami                   

w zakresie pompowania wody. Łączna wartość prac dodatkowych została 

oszacowana na 103.000 zł. Z uwagi na to , że realizacja inwestycji została 

powierzona gminie Chocz, zwiększony o 73.000 zł wkład Powiatu zostanie 

przekazany w formie dotacji samorządowi gminnemu. Pozostałe dodatkowe 

koszty zadania sfinansuje Gmina, 

✓ przebudowa drogi powiatowej nr 4320P w m. Chocz.  Do budżetu Powiatu 

wprowadza się w/w zadanie, na które planuje się kwotę 130.000 zł  z czego : 

91.000 zł sfinansowane zostanie ze środków Powiatu, 39.000 zł sfinansuje 

gmina Chocz. Realizacja zadania wynika z bardzo złego stanu drogi, w tym 

konieczności odtworzenia nawierzchni zniszczonej po wykonaniu 

odwodnienia, 

✓ przebudowy drogi powiatowej nr 4329 P Pleszew -Kowalew W związku                          

z oszczędnościami jakie wystąpiły po rozstrzygnięciu przetargowym na 

realizację  w/w inwestycji , zmniejsza się plan wydatków o 164.000 zł. Środki 

te pozwolą sfinansować wkład własny Powiatu w realizacji zadań, o których 
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mowa pkt.1 i 2 autopoprawki, 

• autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego, 

Proponowane w ramach autopoprawki zmiany wynikają : 

✓ z autopoprawki Zarządu Powiatu w Pleszewie do projektu uchwały w sprawie 

zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2019 rok, 

✓ ze zmiany dotyczącej projektu pn. „Powiat Pleszewski Naturalnie” 

zmiana polega na zwiększeniu środków Powiatu Pleszewskiego 

zaplanowanych jako wkład własny w realizacji projektu do kwoty 31.760,40 zł 

( wcześniej 15.240 zł). Szacunkowa całkowita wartość projektu to 102.803,40 

zł. Zmiany dokonuje się z uwagi na interpretację Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego stanowiącą, iż wydatki poniesione z tytułu 

podatku VAT nie zostaną uznane za koszty kwalifikowane projektu niezależnie 

od tego, czy jednostka samorządu terytorialnego ma prawo je odzyskać, czy 

takiego prawa nie ma.  

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu o godzinie 12.50 ogłosił przerwę w obradach w celu umożliwienia 

udziału   o godzinie 13.00 członkom Zarządu w IX sesji Rady Powiatu.  

 

Po wznowieniu obrad o godzinie  15.30  Zarząd: 

 

b) w głosowaniu (jednogłośnie, 5 głosami - za), przyjął uchwały : 

• nr XXXI/59/2019 w sprawie przyjęcia procedury określającej zasady sprawowania 
kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu 
Pleszewskiego, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz 
placówkami opiekuńczo – wychowawczymi objętymi nadzorem przez Powiat Pleszewski 
(uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu), 

• nr XXXI/60/2019 w sprawie zarządzenia kontroli doraźnej w Pogotowiu Opiekuńczym                      
w Pleszewie i upoważnienia do jej przeprowadzenia (uchwała stanowi załącznik nr 4 do 
protokołu), 

• nr XXXI/61/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania     
publicznego Powiatu Pleszewskiego  w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 
lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na 
terenie Powiatu Pleszewskiego w 2020 r,(uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu), 

c) ponownie dyskutował o zbyciu działki nr 22/6 położonej w Marszewie. Decyzja o dalszym 

trybie postępowania w sprawie zbycia działki zostanie podjęta na kolejnym posiedzeniu 

Zarządu, 

d) zapoznał się z pismem pani Małgorzaty Gęstwy w sprawie wysokości czynszu z tytułu najmu 

garażu położonego w Marszewie, stanowiącego własność Powiatu Pleszewskiego. Zarząd 

wyraził zgodę na stawkę czynszu w wysokości 50,00 zł brutto za miesiąc, 

e) na  wniosek Gminnego Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gołuchowie , zgłoszony ustnie Panu 

Staroście, w sprawie  dofinansowania wyjazdu do Poznania na targi „Viva Seniorzy”, Zarząd  

wyraził zgodę na dofinansowanie ww. wyjazdu w kwocie 1.500,00 zł, 
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Ad. 6  

Zarząd zapoznał się z decyzjami Burmistrza Miasta i Gminy w Pleszewie omówionymi przez Naczelnika 

Wydziału NR Marcina Sitnickiego. Przedstawione informacje dotyczyły decyzji:  

• ustalającej lokalizację celu publicznego dla realizacji inwestycji pn.” Budowa linii kablowej SN 

15 kV oraz linii kablowej nNO,4kV na terenie działki nr 3010/2, 3123, 43/5, 3667, 3668, 

3669,3670, 3671, 3666, obręb miasto Pleszew  ul. Armii Poznań, 

• ustalającej lokalizację inwestycji w celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na 

budowie ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Lipową a ul. Targową w Pleszewie, 

• o warunkach zabudowy na wniosek Miasta i Gminy Pleszew dla inwestycji polegającej na 

budowie budynku komunalnego i budynku gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną na działkach nr 2537 i 2566 przy ul. Podgórnej w Pleszewie przy budynku DPS.  

 

Ad. 7 

Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz.17:00, zamknął 

debatę XXXI posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

 
Załączniki: 
Nr 1 -  Lista obecności. 
Nr 2  -  Porządek obrad. 
Nr 3 -  Uchwała nr XXXI/59/2019 w sprawie  przyjęcia procedury określającej zasady sprawowania 
kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Pleszewskiego, rodzinami 
zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi 
objętymi nadzorem przez Powiat Pleszewski. 
Nr 4 -  Uchwała nr XXXI/60/2019 w sprawie zarządzenia kontroli doraźnej w Pogotowiu Opiekuńczym                      
w Pleszewie i upoważnienia do jej przeprowadzenia. 
Nr 5  - Uchwała nr XXXI/61/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania     
publicznego Powiatu Pleszewskiego  w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub 
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu 
Pleszewskiego w 2020 r. 
 
 
 
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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