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Protokół nr 130/2022 

   z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

         w dniu 10 listopada 2022 r., o godz.9.00 

                                         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. Renata Garsztka – Naczelnik Wydziału  Komunikacji (KM) 

2. Piotr Fabisz        - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska (OS) 

 

Ad. 1 

Wicestarosta Pleszewski Damian Szwedziak  dokonując otwarcia posiedzenia powitał zebranych, 

usprawiedliwił nieobecność Starosty Pleszewskiego Macieja Wasielewskiego ( urlop wypoczynkowy) 

stwierdził quorum  oraz przedstawił proponowany porządek obrad (zał. nr 2 prot.). 

Ad. 2 

Zarząd, przez aklamację, przyjął protokół   Nr 129/2022 z posiedzenia w dniu 27 października 2022 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 wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów, 

b) zmiany Uchwały XXX/227/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości 

środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przypadających w Powiecie Pleszewskim w 2022 roku . 

Ad.5 

Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk; 

a)  w rozdzielnym głosowaniu (jednogłośnie, 4 głosami za) podjął uchwały : 

• Nr CXXX/289/2022 w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Powiatu 

Pleszewskiego na 2023 r.  Projekt budżetu zakłada dochody w wysokości 121.369.451,00 zł 

oraz wydatki  w wysokości 122.286.655,98 zł , w tym wydatki na inwestycje wynoszą 

27.171.437,88  zł, co stanowi 22% ogółem wydatków. 

W budżecie uwzględniono przede wszystkim zadania, w przypadku których pozyskano lub 

możliwe jest pozyskanie środków zewnętrznych (m.in. środków: Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 – 2020, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Funduszu Leśnego, środków Mechanizmu 

Finansowego EOG 2014-2021, pomocy finansowej z Gmin Powiatu Pleszewskiego, dotacji                                        

z rezerw budżetu państwa). Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu , 

• Nr CXXX/290/2022 w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Pleszewskiego  2023 rok. Założenia WPF odpowiadają przyjętemu wyżej projektowi budżetu 

na 2023 r.  Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu, 

• Nr CXXX/291/2022 w sprawie powołania składu komisji konkursowej do opiniowania ofert                          

w otwartym konkursie na powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej   i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
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oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pleszewskiego w 2023r. Powołano komisję w 

składzie: 

Urszula Balicka     Przewodnicząca Komisji 

Justyna Koza      Członek Komisji 

Marlena Świątek        Członek Komisji 

Marian Sztamburski      Członek Komisji                                                                                                                                                                                

Izabela Wnuk      Sekretarz Komisji 

Zarząd Powiatu do dnia 30 listopada każdego roku powierza prowadzenie zadań   z zakresu 

nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej 

organizacji pozarządowej. Odbywa się to wyłącznie w ramach procedury otwartego konkursu ofert. 

27 października br. Zarząd Powiatu w Pleszewie podjął uchwałę o ogłoszeniu przedmiotowego 

konkursu. Jednym z etapów procedury konkursowej jest powołanie komisji, która dokonuje oceny 

formalnej i merytorycznej złożonych ofert.  Starosta Pleszewski wydał zarządzenie na podstawie 

którego organizacje pozarządowe mogły zgłaszać swoich przedstawicieli do składu przedmiotowej 

komisji. Termin zgłaszania został wyznaczony na 4 listopada 2022r. Żadna z organizacji nie zgłosiła 

przedstawiciela. W związku z powyższym zaproponowano do składu komisji pracowników Starostwa 

Powiatowego, którzy mają już doświadczenie w przeprowadzaniu otwartych konkursów na 

powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej  

i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Zadaniem komisji konkursowej jest przeprowadzenie 

procedury konkursowej zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa oraz w ogłoszeniu 

otwartego konkursu i w formie protokołu przedstawienie wyników swojej pracy Zarządowi Powiatu                        

w Pleszewie. Po zatwierdzeniu wyników konkursu przez Zarząd Powiatu nastąpi podpisanie 

stosownej umowy. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu, 

b) upoważnił Pana Damiana Szwedziaka, Panią Agnieszkę Tomaszewską i Panią Marlenę Świątek 

członków zespołu do przeprowadzenia planowej kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

– organizatora pieczy zastępczej w Powiacie Pleszewskim (upoważnienie nr 8/2022,9/2022                         

i 10/2022, 

c) wyraził zgodę na złożenie wniosku do Burmistrza Miasta i Gminy w Pleszewie o wydanie zezwolenia 

na usunięcie 2 drzew wierzby mandżurskiej , rosnących na działce Nr 622/1 przy ulicy Poznańskiej 

38 ( LO), której właścicielem jest Powiat Pleszewski . Drzewa  są bardzo pochylone w kierunku 

sąsiednich nieruchomości  co  stanowi bezpośrednie zagrożenie dla właścicieli działek. Wniosek                 

o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew złożyła Pani Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego                         

w Pleszewie  na prośbę  osób mieszkających w sąsiadujących  posesjach. 

Ad. 6  

Nie realizowano                

Wicestarosta Pleszewski Damian Szwedziak  – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 12- tej, 

zamknął debatę  CXXX posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

Załączniki: 

Nr 1 -  Lista obecności. 

Nr 2  - Porządek obrad.  

Nr 3 - Uchwała Nr CXXX/289/2022 w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Powiatu 

Pleszewskiego na 2023 r.   

Nr 4 – Uchwała Nr CXXX/290/2022 w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

pleszewskiego  2023 rok. 



 

3 

 

Nr 5 – Uchwała Nr  CXXX/291/2022 w sprawie powołania składu komisji konkursowej do opiniowania 

ofert w otwartym konkursie na powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej   i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na 

terenie powiatu pleszewskiego w 2023r.  

 

 
 
Protokołowała: 
 

Beata Napierała                               

Starosta  Maciej Wasielewski                       nieobecny 

 

Wicestarosta Damian Szwedziak                 …………………… 

 

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

 

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

 

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

 

 

 
 
 
 
 
 

 


