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 Protokół nr 33/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

w dniu 6 listopada  2019 r., o godz. 13-tej 
                                         w siedzibie Starostwa przy ul. Poznańskiej 79, sala 107 
 
W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot.)  
Ad. 1 
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski dokonując otwarcia posiedzenia powitał zebranych, 
stwierdził quorum oraz przedstawił proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad – do proponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono. 

3. Zatwierdzenie wyników przetargu na udzielenie kredytu. 

4. Ogłoszenie rokowań na sprzedaż działki nr 22/6 w Marszewie. 

5. Wolne głosy i wnioski. 

 
Ad. 3 
Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk  : 

a) zatwierdził wyniki przetargu na zadanie pn. „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego                 
w wysokości 4.083.692 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
zaciągniętych pożyczek i kredytów”. Bankiem udzielającym przedmiotowego kredytu będzie Bank  
Spółdzielczy w Pleszewie. W ramach przetargu złożono cztery oferty : 
✓ Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie, ul. Krakowska 29, 43-190 Mikołów, 
✓ Bank Spółdzielczy w Jarocinie, Al. Niepodległości 5, 63-200 Jarocin, 
✓ Bank Spółdzielczy w Pleszewie, ul. Kraszewskiego 11, 63-300 Pleszew, 
✓ Bank Gospodarstwa Krajowego, Aleje Jerozolimskie 7, 00–955 Warszawa, 

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W wyniku przeprowadzonego postępowania 
przetargowego ustalono, że  korzystniejszą ofertę złożył Bank Spółdzielczy w Pleszewie.  Oferta 
BS spełnia wymogi zawarte w SIWZ i w wyniku punktowej oceny ofert uzyskała maksymalną 
liczbę punktów t.j. 100.  Łączny koszt kredytu wyliczony zgodnie z zasadami określonymi                              
w SIWZ wyniesie: 1.040.011,21 zł,   

b) postanowił ogłosić rokowania na sprzedaż działki nr 22/6 w Marszewie o powierzchni 1,1159 ha, 
za cenę wywoławczą 140.000 zł. Nieruchomość ta była wcześniej przedmiotem 3 przetargów, które 
z uwagi na brak oferentów zakończone zostały wynikiem negatywnym. Termin rokowań 
wyznaczony został na dzień 16 grudnia br. 

 
Ad. 4 
Nie realizowano 
Ad. 5 
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz.14:00, zamknął 
debatę XXXIII posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 
 
Załączniki: 
Nr 1 -  lista obecności 
 
Protokołowała: 
 
Beata Napierała 

 
 
 



 

2 

 

Starosta  Maciej Wasielewski  ……………………… 
 

Wicestarosta Damian Szwedziak              ………………………… 
 

Członek Zarządu Leopold Lis  ………………………… 
 

Członek Zarządu Marek Szewczyk ……………………….. 
 

Członek Zarządu Radomir Zdunek ………………………… 
 
 
 
      

 


