Protokół nr 16/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie
w dniu 22 maja 2019 r., o godz. 8.00
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 OK
2. Marcin Sitnicki - Naczelnik NR
3. 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 15/2019 z posiedzenia w dniu 13 maja 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) dostosowania nazwy : „Szkoła Policealna dla dorosłych Nr 2 w Pleszewie” do przepisów ustawy
z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw.
Ad. 5
Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk :
a) przyjął sprawozdanie finansowe Powiatu Pleszewskiego za 2018 rok. Z przepisów prawa wynika
konieczność jego przedłożenia radzie powiatu w terminie do końca maja danego roku;
b) wyraził zgodę na zwiększenie przyznanej Uchwałą Nr V/33/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z
dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2019 r., kwoty
dofinansowania z 30.000,00 zł do 37.500,00 zł na zakup pojazdu służbowego typu kombivan
dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie. Zmianie uległy wymogi bezpieczeństwa stawiane
pojazdom służbowym Policji. Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie kosztów zakupu
radiowozu ,
c) na wniosek Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
wyraził zgodę na nieodpłatne użyczenie działki 22/6, o powierzchni 1,12 ha, obręb Marszew,
na potrzeby Marszewskich Dni Pola , Letnich Targów Rolno – Ogrodniczych AGROMARSZ 2019,
które odbędą się w dniu 16 czerwca 2019 r. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo oraz wymogi
sanitarne i weterynaryjne ponosić będzie WODR,
d) zapoznał się z pismem „Pleszewskich Lini Autobusowych Gaedig – Reisen” (PLA) w sprawie
świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu
Pleszewskiego. W swym piśmie PLA wnioskują o partycypowanie w kosztach realizowania
transportu zbiorowego przez Powiat Pleszewski na poziomie 49.174,84 zł miesięcznie. W
uzasadnieniu wskazano na brak rentowności realizowanych przewozów. W ocenie
Wnioskodawcy brak pokrycia tych kosztów, w sposób oczywisty naraża całą firmę na straty, co
w efekcie przekłada się na działanie na jej szkodę. Zarząd wstępnie negatywnie odniósł się do
możliwości wyasygnowania wnioskowanej kwoty. Obsługiwane przez PLA linie autobusowe
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obecnie są realizowane na zasadach komercyjnych. Podstawę prawną ich obsługi stanowią
stosowne zezwolenia na przewóz regularny osób, wydawane na wniosek zainteresowanych
przedsiębiorców. Wydaje się, że ewentualne pozytywne rozpatrzenie tego wniosku byłoby
działaniem bezprawnym. Stąd omawiane pismo Zarząd skierował do Radców Prawnych
Starostwa celem rozpoznania aspektów prawnych takiego działania,
w głosowaniu (jednogłośnie, 5 głosami - za), Zarząd podjął uchwałę nr XVI/28/2019 w sprawie
ustalenia stawki bazowej czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych
stanowiących własność Powiatu Pleszewskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu.
Dotychczasowa stawka czynszu wynosiła 8.00zł za m². Zarząd ustalił nową stawkę bazową
czynszu w wysokości 8,50 zł za 1m²,
zapoznał się z pismem Wojewody Wielkopolskiego w sprawie odwołania darowizny gruntów
nabytych od Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod budowę szkoły specjalnej działki nr 48/5
i 48/13 ( aktualny nr działki 3674) w Pleszewie. Inwestycja nie została zrealizowana z uwagi na
brak środków zewnętrznych na jej realizację. Zarząd nie rezygnuje z realizacji tej inwestycji w
najbliższych latach, w dalszym ciągu będzie podejmował starania o zewnętrzne środki
finansowe na realizację inwestycji planowanej na tej nieruchomości,
zapoznał się z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pleszewie
w sprawie zwolnienia z czynszu za wynajmowane pomieszczenie w budynku Starostwa za okres
czerwiec – grudzień 2019 r , z uwagi na trudną sytuacje finansowa Inspektoratu. Zarząd
uwzględniając trudną sytuację finansową Inspektoratu odstąpił od podwyższenia czynszu
i postanowił utrzymać go na dotychczasowym poziomie. Jednocześnie uznał za nie zasadne
zwolnienie z czynszu,
wyraził zgodę na przekazanie do Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie niżej wymienionych
środków trwałych (tj. zakończonych inwestycji drogowych):
- przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Jedlec
- przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Tursko
- przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w zakresie budowy chodnika w m. Bielawy
- przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy chodnika w m. Pleszówka
- przebudowa drogi powiatowej nr 4345P w zakresie budowy chodnika na odc. Czerminek –
Szkudła,
dyskutował nad dalszym sposobem zagospodarowania obiektów położonych w Marszewie
użyczonych Zespołowi Placówek Specjalnych ( pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 8,06
m2, pomieszczenie garażowe o powierzchni 11,00 m2 ,część działki nr 37/3 w Marszewie
zabudowana budynkiem parterowym tzw. MOW-ikiem wraz z gruntem o powierzchni około
500m²). Nieruchomości te stanowią własnością powiatu. ZPS użytkuje je na podstawie umowy
użyczenia. W związku z kończącym się okresem, na jaki umowa została zawarta, Zarząd
postanowił przedłużyć umowę użyczenia pomieszczenia gospodarczego i garażowego do końca
sierpnia 2019 roku. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika NR do rozeznania możliwości
wydzierżawienia tych obiektów ZSP-P CKU w Marszewie, po 31 sierpnia 2019 r.,
postanowił zmienić decyzję Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 31.08.2010 znak GN.7002-221/10 w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd na rzecz zarządu Dróg Powiatowych
w Pleszewie. Zmiana dotyczy numeracji działek 158 i 160 oddanych w trwały Zarząd w związku
z podziałem geodezyjnym nieruchomości. W miejsce działki nr „158” wpisuje się działkę nr
„158/2” w miejsce działki nr „160” wpisuje się działkę nr „160/2”,
postanowił sprostować decyzje Zarządu Powiatu w Pleszewie :
• z dnia 08.12.2004 r. znak GN.N.7004-1-2/03/04 w sprawie oddania nieruchomości
w trwały zarząd na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie. Sprostowaniu ulega
uzasadnienie decyzji w zakresie numeracji drogi powiatowej , w skład której wchodzi
nieruchomość oddana w trwały Zarząd. W miejsce dotychczasowego zapisu „
Nieruchomości opisane w punkcie 1 decyzji stanowią własność Powiatu Pleszewskiego.
Nieruchomości te obejmują części dróg powiatowych nr 13105 relacji Dobrzyca- Fabianów
– Pleszew oraz 13164 relacji Witaszyczki-Dobrzyca-Koryta” wpisuje się „Nieruchomość

opisana w punkcie 1 decyzji oznaczona jako działka nr 372, położona w obrębie Koźminiec
zajęta jest pod fragment drogi powiatowej nr 5149P o przebiegu: (Wyki) – gr. powiatu
pleszewskiego – Koźminiec – Karminiec – do drogi pow. nr 4326P. Przedmiotowa droga
uprzednio oznaczona była numerem 13177 przebiegu: Karminiec - Wyki – Cegielnia.
Pozostałe działki opisane w punkcie 1 decyzji i oznaczone jako:
- działka nr 373, położona w obrębie Koźminiec zajęta jest pod fragment drogi powiatowej
nr 4173P o przebiegu: (Wilcza) – gr. powiatu pleszewskiego – Strzyżew – Dobrzyca –
Izbiczno – Koźminiec – gr. powiatu ostrowskiego – (Koryta). Przedmiotowa droga
uprzednio oznaczona była numerem 13164 o przebiegu: Witaszyczki – Dobrzyca – Koryta.
- działka nr 87, położona w obrębie Lutynia zajęta jest pod fragment drogi powiatowej nr
4309P o przebiegu: Dobrzyca – Fabianów – Kowalew – Pleszew (ul. Koźmińska) – do drogi
krajowej nr 11. Przedmiotowa droga uprzednio oznaczona była numerem 13105 o
przebiegu: Dobrzyca – Fabianów – Pleszew.
- działka nr 1019/1 i 1019/2, położone w obrębie Dobrzyca zajęte są pod fragment drogi
powiatowej nr 4309P o przebiegu: Dobrzyca – Fabianów – Kowalew – Pleszew (ul.
Koźmińska) – do drogi krajowej nr 11. Przedmiotowa droga uprzednio oznaczona była
numerem 13105 o przebiegu: Dobrzyca – Fabianów – Pleszew.
- działka nr 1611, położona w obrębie Dobrzyca zajęta jest pod fragment drogi powiatowej
nr 4173P o przebiegu: (Wilcza) – gr. powiatu pleszewskiego - Strzyżew – Dobrzyca –
Izbiczno – Koźminiec – gr. powiatu ostrowskiego – (Koryta). Przedmiotowa droga
uprzednio oznaczona była numerem 13164 o przebiegu: Witaszyczki – Dobrzyca – Koryta”.
•

z dnia 08.05.2018 r. znak NR.6844.2.3.2018 w sprawie oddania nieruchomości w trwały
zarząd na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie. Sprostowanie polega na wpisaniu
w treści decyzji nr księgi wieczystej „KZ1P/00039342/4” prowadzonej dla nieruchomości
oddany w trwały zarząd.

Ad. 6
Członek Zarządu Pan Radomir Zdunek wnioskował o:
✓ wycięcie krzewów przy ul. Długiej w Kościelnej Wsi,
✓ w miejscowości Borczysko ustawienie znaku z ograniczeniem prędkości , co znacznie poprawi
bezpieczeństwo ruchu w tym miejscu,
✓ wymianę nieczytelnego drogowskazu na skrzyżowaniu ul. Ostrowskiej z drogą na Borczysko
w miejscowości Kościelna wieś,
Członek Zarządu Leopold Lis w imieniu mieszkańców wnioskował o wyrównanie chodnika na ulicy
Armii Poznań od restauracji Bax do ulicy Poniatowskiego.
Sprawy skierowano do realizacji Zarządowi Dróg Powiatowych.
Ad.7
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz.10:00, zamknął
debatę XVI posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie.
Załączniki:
Nr 1 - lista obecności
Nr 2 - porządek obrad
Nr 3 - uchwałą nr XVI/28/2019 w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali
mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Pleszewskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu.
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Protokołowała:
Beata Napierała
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Członek Zarządu Radomir Zdunek
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