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          Protokół nr 29/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  
w dniu 9 października 2019 r., o godz. 10.00 

                                         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 
Grzegorz Grygiel        - Dyrektor DPS Pleszew 
Romana Klamecka    - Inspektor OR 
Sławomir Sobczyk     - Naczelnik OK 
Piotr Fabisz                 - Naczelnik OS 
 

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 protokoły nr 27/2019 z posiedzenia w dniu 23 września 2019 r. oraz    
protokół nr 28/2019 z dnia 30 września 2019 r. (uwag nie wniesiono). 
Ad. 3 

Do proponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono. 

Ad. 4 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie: 
a) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 

Powiatu Pleszewskiego w 2020 roku, i postanowił przekazać projekt uchwały do Komisji 
Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego celem zaopiniowania, 

b) zmiany Statutu Powiatu Pleszewskiego. 
 

Ad. 5   

Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk  : 

a) w głosowaniu (jednogłośnie, 4 głosami - za), przyjął uchwały : 

✓ nr XXIX/55/2019 w sprawie ogłoszenia konsultacji z radą działalności pożytku 

publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów 

prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji.( Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu), 

✓ nr XXIX/56/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonywania 

czynności związanych z przeprowadzeniem  przetargów na wydzierżawienie  

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pleszewskiego,( Uchwała stanowi 

załącznik nr 4 do protokołu), 

✓ nr XXIX/57/2019 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/48/2019 Zarządu Powiatu                      

w Pleszewie z dnia 23 września 2019 roku w sprawie planowanej realizacji II Etapu 

działania pn. „Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie obszaru zabiegowo-

operacyjnego Pleszewskiego Centrum Medycznego – Bloku operacyjnego wraz                        

z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Pracowni elektrofizjologii przy 

Oddziale Kardiologicznym”, ( Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu), 

✓ nr XXIX/58/2019 w sprawie planowanej realizacji działania pn. „Przygotowanie 
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dokumentacji budowlanej oraz zakup sprzętu dla potrzeb rozbudowy, modernizacji 

oraz doposażenia bloku operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej 

Terapii”, ( Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu), 

 

b) wyraził zgodę na demontaż samochodu osobowego marki Volkswagen Golf III PKA 02L9, rok 

produkcji 1992,    o wartości 450 zł brutto.  Zgodnie z oceną rzeczoznawcy samochód znajduje 

się w złym stanie technicznym, bez możliwości uruchomienia i wykonania próby drogowej. 

Powiat Pleszewski stał się właścicielem tego samochodu mocą postanowienia Sądu 

Rejonowy w Pleszewie z dnia 20 września 2019 r. orzekającego jego przepadek na rzecz 

Powiatu Pleszewskiego. Zgodnie   z ustawą Prawo o ruchu drogowym ww. samochód został 

usunięty z drogi i umieszczony na wyznaczonym parkingu strzeżonym. Właściciel nie odebrał 

samochodu z parkingu w ustawowym terminie. Stąd na wniosek starosty Sąd Rejonowy                      

w Pleszewie postanowił j.w. Do wykonania orzeczenia sądu o przepadku pojazdu ustawa 

zobowiązuje starostę. W ramach podejmowanych w tym zakresie czynności samochód 

przyjmuje się na stan majątku powiatu, ubezpiecza i kieruje do biegłego skarbowego celem 

oszacowania wartości. W zależności od wartości pojazdu i jego stanu technicznego, 

samochód taki podlega sprzedaży lub złomowaniu przez uprawnioną stację demontażu, 

c) na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, wyraził zgodę na likwidację 

niżej wymienionych środków trwałych w DPS: 

- zestaw kociołków przechylnych , 

- kocioł warzelny KP-150.7, 

- kocioł warzelny parowy KP-150, 

- kocioł warzelny parowy KP-150, 

- kocioł warzelny parowy BK, 

- kocioł warzelny parowy KP, 

- wanna do masażu podwodnego, 

- pralnico wirówka TYP PB-44 

- kocioł parowy UKS, 

- palnik gazowy TYP WG 40N/1. 

Wymienione środki trwałe są w 100 % zamortyzowane. Zużyty sprzęt zostanie zastąpiony 

sprzętem nowszej generacji, 

d) podjął decyzję o : 

✓ przedłużeniu o 2 lata umów dzierżawy działek nr 24, 55, 66, 5, 6, 53, 7/1 o łącznej 

pow. 79,00 ha, obręb Marszew z dotychczasowym dzierżawcą na tych samych 

warunkach, 

✓ ogłoszeniu pisemnego nieograniczonego przetargu na dzierżawę gruntów rolnych 

położonych w Marszewie działka nr 2/5 o powierzchni 11,088o ha oraz w Pleszewie  

działki nr 48/5 i 3674  o łącznej pow. 1,7508 ha, obręb miasto Pleszew, na okres 3 

lat, w cenie wywoławczej na poziomie  2.200,00 zł za 1 ha, 

Ad. 6  

Zapoznał się z : 

a) Decyzją Burmistrza Miasta i Gminy w Pleszewie o warunkach zabudowy dla inwestycji 

polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 957/13, miasto 

Pleszew, jest to działka sąsiadująca  z terenem DPS Pleszew. 

b) Decyzją Burmistrza Miasta i Gminy w Pleszewie ustalającą lokalizacje inwestycji w celu 
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publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą : budowa sieci kanalizacji sanitarnej                         

w miejscowości Pleszew. Etap I. Jest to sieć budowana na potrzebę nowego osiedla 

mieszkaniowego przy ulicy Armii Poznań. 

c) Zawiadomieniem Wójta Gminy Gołuchów o podjęciu przez radę gminy Gołuchów uchwały                           

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego dla 

części miejscowości Gołuchów w rejonie ul. Mickiewicza i ul. Reymonta oraz w rejonie ul. 

Jarmickiego. Zarząd nie zgłasza żadnych wniosków do tego planu. 

d) Zawiadomieniem Wójta gminy Gołuchów o podjęciu przez Radę Gminy Gołuchów uchwały                   

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części miejscowości Macew, w rejonie drogi krajowej nr 12. Zarząd nie zgłasza żadnych 

wniosków do tego planu. 

e) Uchwałą Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu w Pleszewie                            
z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania, opracowania i złożenia przez Powiat 
Pleszewski wniosku w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
Poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna na kompleksowe działania informacyjno-edukacyjne 
w zakresie ochrony środowiska.  
Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim 
Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 prowadzi nabór wniosków                                   
o dofinansowanie w ramach Poddziałania 4.5.4 Edukacja ekologiczna WRPO 2014+. 
W ramach konkursu można zgłaszać następujące typy projektów: 
-   prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska,   
-  budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie ośrodków prowadzących działalność                

w zakresie edukacji ekologicznej.  
Maksymalny poziom dofinansowania projektów to 85% kosztów kwalifikowalnych. Minimalna 
wartość całkowita projektu: 100 000,00 PLN. Wnioskodawca/Beneficjent jest zobowiązany do 
rozpoczęcia realizacji projektu najpóźniej w terminie 3 miesięcy od określonego w projekcie 
terminu rozpoczęcia realizacji projektu, natomiast zakończenie realizacji projektu następuje 
nie później niż do 30 czerwca 2022 r. Nabór wniosków potrwa do 31 października 2019 r. 
Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2020 r. Zarząd zobowiązał właściwych 
merytorycznie  pracowników Starostwa do opracowania i złożenia wniosku o środki w ramach  
ww. projektu. 

 Ad. 7 

Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz.13:00, zamknął 

debatę XIX posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

 
Załączniki: 
Nr 1 -  lista obecności 
Nr 2  -  porządek obrad 
Nr 3 - uchwała nr  XXIX/55/2019 w sprawie w sprawie ogłoszenia konsultacji z radą działalności pożytku 
publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy                              
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego                                     
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 
NR 4 – uchwała nr XXIX/56/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonywania czynności 
związanych z przeprowadzeniem  przetargów na wydzierżawienie  nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Pleszewskiego. 
Nr 5 – uchwała nr XXIX/57/2019 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/48/2019 Zarządu Powiatu w 
Pleszewie z dnia 23 września 2019 roku w sprawie planowanej realizacji II Etapu działania pn. 
„Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie obszaru zabiegowo-operacyjnego Pleszewskiego 
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Centrum Medycznego – Bloku operacyjnego wraz  z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
oraz Pracowni elektrofizjologii przy Oddziale Kardiologicznym”, 
Nr 6 – uchwała nr XXIX/58/2019 w sprawie planowanej realizacji działania pn. „Przygotowanie 
dokumentacji budowlanej oraz zakup sprzętu dla potrzeb rozbudowy, modernizacji oraz doposażenia 
bloku operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii”. 
 
 
 
Protokołowała: 
 
Beata Napierała 

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

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

Członek Zarządu Leopold Lis        nieobecny 
 

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

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

 

 

 


