Protokół nr 65/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie
w dniu 30 listopada 2020 r., o godz. 10.00-tej
w siedzibie Starostwa przy ul. Poznańskiej 79, sala 206
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,
usprawiedliwił nieobecność członka Zarządu Marka Szewczyka , stwierdził quorum oraz przedstawił
proponowany porządek obrad (zał. nr 2 prot.).
Ad. 2
Zarząd, przez aklamację, przyjął protokoły nr 64/2020 z posiedzenia w dniu 25 listopada 2020 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 zmiany Uchwały
nr XXXIV/274/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.” Program edukacji zdrowotnej,
wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu b na terenie Aglomeracji KaliskoOstrowskiej”.
Ad. 5
Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk;
a) w głosowaniu (jednogłośnie, 4 głosami - za), Zarząd podjął uchwały :
• nr LXV/148/2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedsięwzięcia Wielkopolskiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań pod nazwą ”Rozbudowa
drogi wojewódzkiej nr 443 Gizałki-Kalisz na odcinku Gizałki-Brudzewek”. W dniu 09.11.2020 r.
wpłynął wniosek Pani mgr inż. Anety Słowik Projektanta z Biura Projektów TRASA sp. z o.o. ul.
Janusza Zeylanda 1/7, 60-808 Poznań działającego w imieniu Inwestora, Wielkopolskiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań z prośbą o wydanie
opinii dotyczącej przegotowania i realizacji inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 443 Gizałki – Kalisz na odcinku Gizałki – Brudzewek” zgodnie z art. 11b ust. 1
ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych. Zgodnie z art. 11b ust 1 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych
zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych właściwy
zarządca drogi składa wniosek o wydanie opinii właściwych miejscowo zarządu województwa,
zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o której mowa w ust. 1 art. 11b
oraz zawiera elementy zawarte w art. 11d ust 1 pkt. 1,2 i 4. Opinia Zarządu Powiatu w
Pleszewie jest niezbędna do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
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( Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu),
•

nr LXV/149/2020 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie
realizacji zadania publicznego Powiatu Pleszewskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej
pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji
prawnej na terenie Powiatu Pleszewskiego w 2021 r. W ramach otwartego konkursu wpłynęło
7 ofert. W wyniku oceny formalnej odrzucono 3 oferty, pozostałe 4 oferty zakwalifikowano do
oceny merytorycznej. W wyniku oceny merytorycznej realizację przedmiotowego zadania
powierzono Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych „ Wsparcie, Informacja, Rozwój”, ul.
Batorego 8, 56-200 Góra. W związku z powyższym wymienione Stowarzyszenie będzie udzielać
nieodpłatnego poradnictwa prawnego , świadczyć nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz
realizować zadania z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Pleszewskiego w 2021 roku,
(Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu ),
• nr LXV/150/2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w Zespole Placówek Specjalnych w
Pleszewie, w składzie :
1. Damian Szwedziak - Przewodniczący Komisji
2. Elżbieta Tanaś
- Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Mateusz Ruda
- Wicedyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie
4. Maria Tomalak - Ekspert w zakresie pedagogiki specjalnej, terapii pedagogicznej,
resocjalizacji
5. Małgorzata Tomela - Ekspert w zakresie pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagogiki,
terapii pedagogicznej.
(Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu ),
• nr LXV/150/2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielanie
zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn: „Dostawa laptopów w ramach projektu
pn. „Wsparcie nauczania zdalnego w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie
Pleszewskim”, w składzie:
1. Izabela Wasińska – Z-ca Naczelnika Wydziału Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju Przewodnicząca Komisji;
2. Sławomir Sobczyk – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki - Z-ca
Przewodniczącej Komisji;
3. Danuta Mandryk – Inspektor w Wydziale Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju –
Sekretarz Komisji;
4. Mateusz Lewandowski – Inspektor w Wydziale Organizacyjno – Administracyjnym –
Członek Komisji Przetargowej.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
b) zapoznał się z wynikami negocjacji i z projektem porozumienia dotyczącego przesunięcia
terminu realizacji wyroku Sądu Okręgowego w Kaliszu do końca marca 2021 r. i upoważnił
Radcę Prawnego Pana Mariana Sztamburskiego do podpisania stosownego porozumienia
z pełnomocnikiem strony przeciwnej.
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Ad.7
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 12 -tej,
zamknął debatę LXV posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie.
Załączniki:
Nr 1 - lista obecności,
Nr 2 - porządek obrad,
Nr 3 - Uchwała nr LXV/148/2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedsięwzięcia
Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań pod nazwą
”Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Gizałki-Kalisz na odcinku Gizałki-Brudzewek”.
Nr 4 - Uchwała nr LXV/149/2020 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na
powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Pleszewskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej
pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na
terenie Powiatu Pleszewskiego w 2021 r.
Nr 5 - nr LXV/150/2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego.
Nr 6 - nr LXV/150/2020 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówienia
publicznego na wykonanie zadania pn: „Dostawa laptopów w ramach projektu pn. „Wsparcie
nauczania zdalnego w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Pleszewskim”.

Protokołowała:
Beata Napierała
Starosta Maciej Wasielewski

…………………………

Wicestarosta Damian Szwedziak

………………………….

Członek Zarządu Leopold Lis

…………………………

Członek Zarządu Marek Szewczyk

nieobecny

Członek Zarządu Radomir Zdunek

…………………………
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