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Protokół  nr  141/2018 

z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  w  Pleszewie 

w  dniu  10 lipca 2018 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: 

1. Hanna Lis - Inspektor  OK 

2. Sławomir Sobczyk  - Naczelnik OK 

Ad.  1 

Starosta  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 140/2018 z dnia 27 czerwca 2018 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) Uchwałami Nr CXLI/290/208, CXLI/291/2018, CXLI/292/2018, CXLI/293/2018 w rozdzielnym 
głosowaniu, jednogłośnie ( pięć głosów „za” ), powołał komisje egzaminacyjne do 
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego 
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  Uchwały stanowią 
odpowiednio załączniki od nr 3 do nr 6 do protokołu; 

b) Uchwałą Nr CXLI/294/2018 w głosowaniu jednogłośnie ( pięć głosów „za” ) powołał komisję do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego 
na wykonanie zadania   pn. „Udzielenie   długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 
3.381.419 zł  z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
zaciągniętych pożyczek i kredytów”. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu; 

c) zatwierdził SIWZ na realizację zadania pn. „ Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego 
w wysokości 3.381.419 zł  z przeznaczeniem   na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z 
tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów”; 

d) przyjął do wiadomości informację Dyrektora PCPR w Pleszewie o planowanym zamknięciu fili 

Ośrodka Wsparcia z miejscami całodobowymi w okresie od 23. 07. 18 r. do 10. 08. 18 r. Jest ono 

spowodowane przerwą wakacyjną ; 

e) wyraził zgodę inwestorowi prywatnemu na zmianę decyzji dotyczącej budowy myjni 

samochodowej w zakresie zmniejszenia udziału powierzchni biologicznie czynnej ( zieleń ) w 

zagospodarowaniu terenu z 20% do 0 %. Inwestycja będzie realizowana w sąsiedztwie PUP w 

Pleszewie.  

Ad.6  

 Nie realizowano. 

Ad.7  
 Naczelnik OK poinformował, że realizując procedurę naboru w dniu 10 lipca br. przeprowadzono 
symulację i ostateczny przydział kandydatów do klas pierwszych młodzieżowych szkół 
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie. Do przyjęcia zakwalifikowano 
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439 absolwentów gimnazjów, w tym do I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie 130 ( 
4 oddziały klas I liceum ogólnokształcącego), do Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie 191 (6 
oddziałów klas I technikum) oraz 118 do Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie (4 odziały 
klas I Branżowej Szkoły I stopnia). Ogółem zakwalifikowano o 50 kandydatów więcej w stosunku do roku 
ubiegłego. Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia nastąpi 11 lipca br. Kandydaci mają czas na 
potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o 
wynikach egzaminu gimnazjalnego do 19 lipca br. 
 

 

Starosta  Maciej  Wasielewski  -  wobec  wyczerpania  porządku  obrad,  o  godz. 12:00,  zamknął  debatę  

CXLI posiedzenia  Zarządu  Powiatu  w  Pleszewie. 

 

 

Załączniki: 

Nr  1  -  lista  obecności, 

Nr  2  -  porządek  obrad, 

Nr  3  -   uchwała nr CXLI/290/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia 

postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego;  

Nr  4 -     uchwała nr CXLI/291/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia 

postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego;    

Nr  5 -      uchwała nr CXLI/292/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia 

postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego;  ; 

Nr 6 -      uchwała nr CXLI/293/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia 

postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego;   

Nr 7 -      uchwała nr CXLI/294/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania   pn. „Udzielenie   

długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3.381.419 zł  z przeznaczeniem na spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów”. 

 

Protokołowała: 

 

Bogusława Prażucha 

 

 

Starosta   Maciej Wasielewski   ………………… 

 

Wicestarosta   Urszula Balicka                                ………………… 

 

Członek Zarządu  Michał  Kaczmarek  ………………… 

 

Członek Zarządu  Zbigniew  Serbiak  ………………… 

 

Członek Zarządu Radomir  Zdunek                                 ………………… 
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