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  Protokół nr 48/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  
w dniu 27 maja  2020 r., o godz. 13.00-tej 

                                         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. Marcin Sitnicki          - Naczelnik NR 
2. Grażyna Kaczmarek  - Dyrektor PCPR 

 
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 protokół nr 47/2020 z posiedzenia w dniu 27 kwietnia 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) utworzenia Branżowej szkoły II Stopnia z siedzibą w Pleszewie, ul. Poznańska 36. 

Utworzenie branżowej Szkoły II stopnia w Pleszewie pozwoli na poszerzenie oferty  edukacyjnej ZSU-G 
w Pleszewie, a absolwentom Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 im. Hipolita Cegielskiego w Pleszewie na 
kontynuowanie kształcenia zawodowego, uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 
w zawodzie nauczanym na poziomie technika, przystąpienie do matury i otrzymanie świadectwa 
dojrzałości, 

b) udzielenia Zarządowi Powiatu w Pleszewie wotum zaufania. Na posiedzeniu w dniu dzisiejszym (27 maja 
br.) Zarząd przyjął Raport o stanie Powiatu Pleszewskiego za rok 2019 r. na posiedzeniu w dniu 27 maja 
2020 r. (patrz str. 2 niniejszego protokołu). Raport będzie przedmiotem obrad sesji absolutoryjnej. 
Rozpatrywanie raportu o stanie powiatu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub 
nieudzielenia wotum zaufania dla zarządu z tego tytułu należy do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu 

 
Ad. 5 
Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk  : 
a) w rozdzielnym głosowaniu (jednogłośnie, 5 głosami - za), podjął uchwały: 

✓ nr XLVIII/104/2020  w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury oraz turystyki i 
wypoczynku w 2020 roku.  
W związku z wystąpieniem stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej Rada Ministrów 
rozporządzeniem z dnia 2 maja 2020 roku (Dz.U. z 2020 r., poz. 792) ustanowiła określone 
ograniczenia, nakazy i zakazy m.in. dotyczące działalności związanej ze sportem, rozrywką i 
rekreacją. Działając na podstawie powyższych uwarunkowań prawnych, podmioty, których oferty 
na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie  kultury fizycznej i sportu, 
kultury oraz turystyki i wypoczynku w 2020 roku, zostały zaakceptowane przez Zarząd Powiatu 
w Pleszewie, nie mają możliwości wykonania zaplanowanych zadań m.in. ze względu na udział 
w nich dużej liczby osób.  Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z niemożności ustalenia 
terminu pozwalającego na przeprowadzenie przez ww. podmioty działań ujętych 
w przedmiotowych ofertach oraz braku możliwości zawarcia z wybranymi oferentami umów na 
realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego.( Uchwała stanowi załącznik nr 3 do 
protokołu),  
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✓ nr XLVIII/105/2020  w sprawie przyjęcia Raportu o Stanie Powiatu Pleszewskiego za 2019 rok . 
Art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 
920) nakłada na Zarząd Powiatu obowiązek przedstawienia Radzie Powiatu Pleszewskiego raportu 
o stanie powiatu, w terminie do 31 maja br. Termin przedstawienia Raportu określony ww. 
przepisami, przypadający w 2020 r., na podstawie art. 15zzzzzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 
ze zm.), został przedłużony o 60 dni, czyli do 30 lipca 2020 r. Raport podsumowuje działalność 
Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, jak 
również realizację uchwał Rady Powiatu. (Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu), 

✓ nr XLVIII/106/2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny wyposażenia 
Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.  
Z budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok zadysponowano środki na zakup wyposażenia na 
potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie  
 m. in. w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych. 
W związku z powyższym Starostwo Powiatowe w Pleszewie w dniu 12 maja br. zakupiło butlę 
tlenową wraz z reduktorem, rozdzielacz do tlenoterapii masowej oraz płachty do segregacji. ( 
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu), 

✓ nr XLVIII/107/2020  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Usługowo-
Gospodarczych w Pleszewie do realizacji projektu pod nazwą: „ Programy rozwojowe szkół 
branżowych w Pleszewie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia 
i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Podziałanie 8.3.1: Kształcenie zawodowe 
młodzieży – tryb konkursowy. Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie w okresie od 30 
czerwca 2020 roku do 29 czerwca 2022 roku będzie realizował projekt pn.: „Programy rozwojowe 
szkół branżowych   w Pleszewie”. Jego celem jest nabycie kompetencji zawodowych   i 
doświadczenia zawodowego uczniów poprzez organizację działań edukacyjnych dostosowanych do 
potrzeb Zespołu, potrzeb i możliwości młodzieży oraz lokalnego rynku pracy. W ramach projektu 
przewiduje się zakup niezbędnego wyposażenia  do pracowni ślusarskiej, organizację praktyk 
zawodowych u pracodawców oraz zajęć dodatkowych. Kwota dofinansowania dla ZSUG wynosi 
43 900 zł, wkład własny w formie wynajmu pomieszczeń Zespołu to 7 200 zł. Projekt jest 
realizowany w partnerstwie z Zespołem Placówek Specjalnych w Pleszewie.( Uchwała stanowi 
załącznik nr 6 do protokołu), 

✓ nr XLVIII/108/2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa wicedyrektorowi Zespołu Placówek 
Specjalnych w Pleszewie do realizacji projektu pod nazwą: „ Programy rozwojowe szkół 
branżowych w Pleszewie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie 
kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Podziałanie 8.3.1: Kształcenie 
zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.  
Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie w okresie od 30 czerwca 2020 roku do 29 czerwca 2022 
roku będzie realizował projekt pn.: „Programy rozwojowe szkół branżowych w Pleszewie”. Jego 
celem jest nabycie kompetencji zawodowych i doświadczenia zawodowego uczniów poprzez 
organizację działań edukacyjnych dostosowanych do potrzeb Zespołu, potrzeb i możliwości 
młodzieży oraz lokalnego rynku pracy. W ramach projektu przewiduje się zakup niezbędnego 
wyposażenia  do pracowni gastronomicznej, organizację praktyk zawodowych u pracodawców oraz 
zajęć dodatkowych. Kwota dofinansowania dla ZPS wynosi 36 400 zł, wkład własny w formie 
wynajmu pomieszczeń Zespołu to 7 200 zł. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Zespołem 
Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie. (Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu), 

b) przyjął sprawozdanie:  
✓  z realizacji Strategii Rozwoju  Powiatu Pleszewskiego 2014 + w latach 2018-2019. (Sprawozdanie 

stanowi załącznik nr 8 do protokołu), 
✓ z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie za 2019 rok.                                                       

( Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9  do protokołu),  
✓ z realizacji Programu Współpracy Powiatu Pleszewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
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innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w roku 2019.                                    
( Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu), 

c) zapoznał się z  : 
✓ wnioskiem Gminnego Klubu Sportowego „Gladiatorzy” Pieruszyce  w sprawie zgody na użyczenie 

bezpłatne na czas nieokreślony boiska sportowego w Marszewie. Boisko sportowe w Pieruszycach 
przechodzi generalny remont tj. drenaż, wymianę murawy, oświetlenie, dlatego boisko w 
Marszewie jest niezbędne do dalszej kontynuacji działalności sportowej. Zarząd wyraził zgodę na 
użyczenie boiska sportowego oraz budynku usytuowanego przy boisku tzw. „MOWiK”. Z uwagi na 
to , że boisko sportowe w Marszewie  znajduje się w użyczeniu LZS ARAMIR Marszew, a budynek 
‘MOWiK ”  w użyczeniu Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie szczegóły korzystania                                     
z obiektów  w Marszewie należy uzgodnić z aktualnymi użytkownikami, 

✓ decyzją Burmistrza Miasta i Gminy w Pleszewie z dnia 7 maja 2020 r. ustalającą dla Polskiej Spółki 
Gazownictwa Sp. Z o.o. lokalizację inwestycji celu publicznego  pn.” Budowa sieci gazociągowej 
średniego ciśnienia ( MOP do 0,5 MPa) Dz90/63PE w m. Kowalew w ulicach Dmowskiego, 

✓ propozycją złożoną przez Polskie Koleje Państwowe S.A. przekazania na rzecz Powiatu 
Pleszewskiego działek nr 34/2 i 34/6 ., obręb Kowalew, zajętych pod drogi powiatowe  ul. 
Dworcowa i fragment ul. B. Chrobrego w Kowalewie . Zarząd jest zainteresowany nabyciem gruntu, 

d) wyraził zgodę na  : 

✓  lokalizację przyłącza gazowego w działce nr 744/31, obręb miasto Pleszew ( ul. Bogusza                                   
w Pleszewie) wraz z prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane związane                              
z realizacją  inwestycji, oraz lokalizację przyłącza gazowego w działce nr 3034/23, obręb Miasto 
Pleszew ( ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie ) wraz z prawem do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane związane z realizacją inwestycji, pod warunkiem, że po zakończonych 
inwestycjach nieruchomości zostaną   przywrócone do stanu poprzedniego, a ewentualne szkody 
zostaną naprawione przez inwestora, 

✓ na wystąpienie do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym w celu ustalenia 
jego spadkobierców jako stron umowy sprzedaży gruntu zajętego pod ścieżkę rowerową                                   
w Krzywosądowie. Zmarły jest stroną umowy przedwstępnej w sprawie sprzedaży działki zajętej 
pod ścieżkę rowerową wybudowaną wzdłuż drogi powiatowej Krzywosądów -  Kuchary. Z uwagi na 
śmierć właściciela Wójt Gminy Gołuchów zawiesił postępowanie administracyjne prowadzone                           
z wniosku Zarządu Powiatu w Pleszewie w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości 
mającej na celu wydzielenie gruntu pod ścieżkę rowerową do czasu ustalenia spadkobierców. Brak 
ustalonych spadkobierców uniemożliwia dokończenie procedury podziału nieruchomości ,                        
a w dalszym etapie stanowić będzie przeszkodę do zawarcia umowy sprzedaży gruntu, 

e) Naczelnik NR Marcin Sitnicki przedstawił stawki bazowe czynszu na 1 m 2 powierzchni użytkowej lokali 
mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Pleszewskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu. 
Do dnia 29.04.2015 r. obowiązywała stawka 4,70 zł / ,po corocznych podwyżkach począwszy do chwili 
obecnej obowiązuje stawka 8,50 zł/m2 . Zarząd odstąpił   w tym roku od podnoszenia stawki bazowej 
czynszu z uwagi na trudną sytuację gospodarczą w czasie epidemii, 

O godzinie 15.00 Starosta Pleszewski ogłosił przerwę w  obradach  na czas trwania Zgromadzenia 
Wspólników Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie. Obrady wznowiono o godz.16.20. 
 
Ad. 6 
Zarząd przyjął  do  wiadomości  informacje : 
1. Sekretarza Powiatu Urszuli Balickiej o otrzymaniu listu od Wojewody Wielkopolskiego Łukasza 

Mikołajczyka z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Wojewoda między innymi podziękował za 
dotychczasową współpracę Samorządowcom i z okazji dnia Samorządu życzył kolejnych sukcesów                         
i satysfakcji  z pracy, 

2. Starosty Macieja Wasielewskiego o zorganizowaniu mobilnego punktu pobrań na obecność wirusa 
SARS-COV-2. Punkt pobrań w formie Drive-thru powstał z inicjatywy Wojewody Wielkopolskiego, Wojsk 
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Terytorialnych oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej , samorządu MiG Pleszew i Powiatu. Od 25 do 27 
maja 2020 r. w godzinach od 10.00 do 19.00 mieszkańcy powiatu pleszewskiego mogli poddać się 
badaniu na obecność zakażenia wirusem SARS-COV-2. Konieczna była wcześniejsza rejestracja 
telefoniczna w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Badanie polegało 
wyłącznie na pobraniu wymazu   w samochodzie, którym przyjechała badana osoba, każdy z 
przebadanych mieszkańców otrzymał dostęp do wyników online. W sumie przez 3 dni przebadano 640 
osób. 

 
Ad.7 
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 17 -tej, zamknął 
debatę XLVIII posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 
 
Załączniki: 
Nr 1 -  lista obecności, 
Nr 2 - porządek obrad, 
Nr 3-  uchwała nr XLVIII/104/2020  w sprawie unieważnienia 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 -  uchwała nr XLVIII/105/2020  w sprawie przyjęcia Raportu o Stanie Powiatu Pleszewskiego za 2019 
rok, 
Nr 5 - uchwała nr XLVIII/106/2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny wyposażenia 
Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie, 
Nr 6 – uchwała nr XLVIII/107/2020  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół 
Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie do realizacji projektu pod nazwą: „ Programy rozwojowe szkół 
branżowych w Pleszewie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia 
zawodowego do potrzeb rynku pracy, Podziałanie 8.3.1: Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb 
konkursowy, 
Nr 7 – uchwała nr XLVIII/108/2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa wicedyrektorowi Zespołu 
Placówek Specjalnych w Pleszewie do realizacji projektu pod nazwą: „ Programy rozwojowe szkół 
branżowych w Pleszewie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia 
zawodowego do potrzeb rynku pracy, Podziałanie 8.3.1: Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb 
konkursowy, 
Nr 8 -  sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju  Powiatu Pleszewskiego 2014 + w latach 2018-2019, 
Nr 9  - sprawozdanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie za 2019 rok , 
Nr 10 - realizacji programu współpracy Powiatu Pleszewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w roku 2019 
 
Protokołowała: 
 
Beata Napierała 

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

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

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

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

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

 
 


