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  Protokół nr 43/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  
w dniu 14 lutego  2020 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: 
Sławomir Sobczyk    - Naczelnik Ok  

Izabela Wasińska     - z-ca Naczelnika NR 

 

Ad. 1 

Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski dokonując otwarcia posiedzenia powitał zebranych, 

usprawiedliwił nieobecność Członków Zarządu Leopolda Lisa i Marka Szewczyka, stwierdził quorum 

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

Ad. 2 

Zarząd, przez aklamację, przyjął protokół nr 42/2019 z dnia 28 stycznia 2020 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) wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości zajętych pod budowę ścieżki 

rowerowej w miejscowościach Kuchary, Kucharki, Krzywosądów i Karsy, 

b) udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Józefa Rzemieślnika w Strzydzewie dotacji na 

prace konserwatorskie i remontowe, 

c) zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok, 

d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego. 

 

Ad. 5   

Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk  : 

a) w głosowaniu (jednogłośnie, 3 głosami - za), przyjął uchwały : 

• Nr XLIII/94/2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury 

oraz turystyki i wypoczynku w 2020 roku. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez 

Naczelnika Wydziału OK Sławomira Sobczyka,  w regulaminowym terminie wpłynęło 22 

oferty. Jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie AGO _ TRÓJKA nie  spełniała wymogów 

formalnych. Wobec powyższego Komisja postanowiła zaopiniować 21 ofert w tym                          

w tym 5 ofert w dziale Turystyka i Wypoczynek , 6 ofert w dziale Kultura i 10 ofert                       

w dziale Kultura Fizyczna i Sport. Członkowie Zarządu zaakceptowali ustalenia Komisji. 

Szczegółowe zestawienie ofert stanowi załącznik nr 3 do protokołu, 

• Nr XLIII/95/2020 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Centrum 
Kształcenia Zawodowego w Pleszewie podczas jego nieobecności. Zgodnie z art.68 ust.9 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe zarząd powiatu w przypadku 
nieobecności dyrektora szkoły lub placówki, w której nie utworzono stanowiska 
wicedyrektora, wyznacza nauczyciela zastępującego dyrektora. Powyższa sytuacja 
zaistniała w Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie. W celu zapewnienia 
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sprawnego i prawidłowego funkcjonowania placówki w zakresie dydaktycznym, 
wychowawczym i organizacyjnym zachodzi konieczność wyznaczenia nauczyciela 
zastępującego dyrektora, w związku z dłuższą usprawiedliwioną nieobecnością Pana 
Romana Paruszewskiego – Dyrektora ZKZ. ( Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu), 

b) postanowił o wystąpieniu do Banku Spółdzielczego w Pleszewie z wnioskiem o wydanie 
zezwolenia, na bezciężarowe odłączenie działki nr 217/1, 239/1, obręb Karsy i działki 259/1 , 258/1 
obręb Krzywosądów zajętej pod drogę powiatową, 

c) pozytywnie rozpatrzył wniosek Komisji Oświaty (…) o umieszczenie na budynku Biblioteki 
Publicznej MiG Pleszew tablicy informującej o realizowaniu zadań powiatowej biblioteki publicznej 
na terenie Powiatu Pleszewskiego. Po rozmowie Pana Wicestarosty z Dyrektorem Biblioteki 
Publicznej MiG Pleszew, Wydział OK przygotuje stosowne pismo z prośbą o zamieszczenie na 
budynku Biblioteki informacji wnioskowanej przez Komisję. 
 

Ad.6  

a) przyjął informacje Starosty Macieja Wasielewskiego nt. współpracy, jaką zamierza podjąć DPS 
Pleszew ze Związkiem Stowarzyszeń  Wielkopolski Bank Żywności. W dniu wczorajszym, tj. 13 
lutego br., Starosta Pleszewski z udziałem Dyrektora PCPR Grażyny Kaczmarek i Dyrektora DPS 
Pleszew Katarzyny Krawczyk, w odpowiedzi na złożoną przez Związek Stowarzyszeń ofertę 
nawiązania współpracy, wizytowali magazyny WBŻ. Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank 
Żywności jest organizacją specjalizującą się w  pozyskiwaniu i dystrybucji  żywności zagrożonej 
zmarnowaniem. Adresatami oferty WBŻ są m.in. domy pomocy społecznej, warsztaty terapii 
zajęciowej, domy dziecka itp. W ramach współpracy instytucje te mogą pozyskać bogaty 
asortyment pełnowartościowej żywności. Warunkiem nawiązania współpracy jest obowiązek 
uiszczenia składki członkowskiej w wysokości 470 zł miesięcznie i odebranie deponowanej w 
magazynach Banku żywności we własnym zakresie. Jak zapewnia WBŻ wartość możliwej do 
pozyskania żywności kilkunastokrotnie przewyższa ww. koszty. Zarząd z aprobatą odniósł się do 
podjętych działań w tym zakresie. Zakłada się, że współpraca z Bankiem w tej dziedzinie pozwoli 
ograniczyć koszty zakupu żywności przez DPS Pleszew przy zachowaniu minimum dotychczasowych 
standardów żywieniowych Domu.  

 

Ad. 7 

Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz.11:00, zamknął 

debatę XLIII  posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

 
 
Załączniki: 
Nr 1 -  Lista obecności. 
Nr 2  - Porządek obrad. 
Nr 3 - Uchwała Nr XLIII/94/2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury oraz turystyki 
i wypoczynku w 2020 roku. 
Nr 4 - Nr XLIII/95/2020 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Centrum 
Kształcenia Zawodowego w Pleszewie podczas jego nieobecności. 
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Protokołowała: 
 
Beata Napierała 

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

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

Członek Zarządu Leopold Lis       nieobecny 
 

Członek Zarządu Marek Szewczyk      nieobecny 
 

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

 

      
 
 

 
 


