Protokół nr 53/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie
w dniu 22 lipca 2020 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. Piotr Janiak
- Dyrektora PUP
2. Sławomir Sobczyk - Naczelnk OK
3. Izabela Wasińska - Z- ca Naczelnika NR
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 52/2020 z posiedzenia w dniu 29 czerwca 2020 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) w głosowaniu (jednogłośnie, 5 głosami - za), podjął uchwały :
➢ nr LIII/119/2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego. Zgodnie z art.91 d, pkt 2 i art.9g ust.2 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela do kompetencji zarządu powiatu należy powołanie komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
W skład komisji wchodzą: 1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej
przewodniczący; 2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 3) dyrektor
szkoły; 4) dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania. W związku ze złożeniem przez Panią Emilię Szlachtę - nauczyciela
kontraktowego zatrudnionego w Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie do Starosty
Pleszewskiego wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela
mianowanego. Powołał komisję w składzie :
Sławomir Sobczyk - Przewodniczący Komisji
Elżbieta Tanaś
- Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
Mateusz Ruda - Wicedyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie
Anna Piotrowska-Wągrocka - Ekspert w zakresie teoretycznych przedmiotów
zawodowych, praktycznej nauki zawodu
Magdalena Ewelina Szymaniak - Ekspert w zakresie terapii dziecka z autyzmem,
oligofrenopedagogiki.
( Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu) .
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➢ nr LIII/120 / 2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego. Zgodnie z art.91 d, pkt 2 i art.9g ust.2 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela do kompetencji zarządu powiatu należy powołanie komisji
egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
W skład komisji wchodzą: 1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej
przewodniczący; 2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 3) dyrektor
szkoły; 4) dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania. W związku ze złożeniem przez Pana Łukasz Jurgę - nauczyciela
kontraktowego zatrudnionego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie do Starosty
Pleszewskiego wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela
mianowanego. Powołał komisję w składzie :
Sławomir Sobczyk - Przewodniczący Komisji
Elżbieta Tanaś
- Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
Roman Paruszewski- Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie
Anna Piotrowska-Wągrocka - Ekspert w zakresie teoretycznych przedmiotów
zawodowych, praktycznej nauki zawodu
Magdalena Ewelina Szymaniak - Ekspert w zakresie terapii dziecka z autyzmem,
oligofrenopedagogiki.
( Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu) .
Członek Zarządu Leopold Lis wnioskował do Naczelnika OK Sławomira Sobczyka o wyjaśnienia
jak przebiegała praca zdalna nauczycieli w Zespole Placówek Specjalnych w czasie zawieszenia
zajęć w szkołach. Naczelnik Ok wyjaśniał, że nauczyciele którzy prowadzą zajęcia w świetlicy
oraz nauczyciele prowadzący zajęcia techniczne, pracy zdalnej nie wykonywali ponieważ ich
praca polega na bezpośrednim kontakcie z uczniem. Pozostałych nauczycieli Dyrektor Placówki
osobiście nadzorował i rozliczał za wykonywaną pracę zdalną od dnia zawieszenia zajęć
w szkołach do końca czerwca br.,
➢ nr LIII/121/2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia odcinka drogi powiatowej
nr 3040P relacji Powidz- Niezgoda, tj. dz. nr ew. 357/3 , obręb Polanowo, gm. Powidz, powiat
słupecki kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.
Starosta Słupecki wystąpił z wnioskiem do Zarządu Powiatu w Pleszewie o wydanie opinii
dotyczącej pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 3040P relacji Powidz – Niezgoda tj. dz. nr
ew. 357/3, obręb Polanowo, gm. Powidz, powiat słupecki kategorii drogi powiatowej poprzez
wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej. Zarząd wydał pozytywną opinię, wnioskowana
zmiana
nie
powoduje
konieczności
dokonania
żadnych
zmian
w dotychczasowym przebiegu dróg powiatowych na terenie powiatu pleszewskiego. ( Uchwała
stanowi załącznik nr 5 do protokołu) ,
➢ nr LIII/122/2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi powiatowej nr
4635P Piegonisko – granica powiatu kategorii drogi powiatowej położonej w powiecie kaliskim
gm. Brzeziny. Starosta Kaliski wystąpił z wnioskiem do Zarządu Powiatu w Pleszewie

o wydanie opinii dotyczącej pozbawienia drogi powiatowej nr 4635P Piegonisko –
granica powiatu kaliskiego kategorii drogi powiatowej położonej w powiecie kaliskim
gm. Brzeziny. Zarząd wydał pozytywną opinię, wnioskowana zmiana nie powoduje
konieczności dokonania żadnych zmian w dotychczasowym przebiegu dróg powiatowych na
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terenie powiatu pleszewskiego.
(Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu) ,
➢ nr LIII/123/2020 w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia drogi powiatowej nr 4611 P Tłokinia
Kościelna – Borów kategorii drogi powiatowej położonej w powiecie kaliskim gm. Opatówek.
Starosta Kaliski wystąpił z wnioskiem do Zarządu Powiatu w Pleszewie o wydanie opinii
dotyczącej pozbawienia drogi powiatowej nr 4635P Piegonisko – granica powiatu kaliskiego
kategorii drogi powiatowej położonej w powiecie kaliskim gm. Brzeziny.
Zarząd wydał pozytywną opinię, wnioskowana zmiana nie powoduje konieczności dokonania
żadnych zmian w dotychczasowym przebiegu dróg powiatowych na terenie powiatu
pleszewskiego. (Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu) ,
➢ nr LIII/124/2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych
drogi położonej w m. Broniszewice dz.nr 80 ark. M. 2 obręb Broniszewice gm. Czermin powiat
pleszewski o długości całkowitej wynoszącej ok. 0,540 km.
Wójt Gminy Czermin wystąpił z wnioskiem do Zarządu Powiatu w Pleszewie o wydanie opinii
dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi położonej w m. Broniszewice dz. nr 80
ark. m. 2 obręb Broniszewice gm. Czermin powiat pleszewski o długości całkowitej wynoszącej
ok. 0,540 km. Zarząd wydał pozytywną opinię, wnioskowana zmiana nie powoduje
konieczności dokonania żadnych zmian w dotychczasowym przebiegu dróg powiatowych na
terenie powiatu pleszewskiego. ( Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu),
b) pozytywnie zaopiniował projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Dobrzyca,. Zarząd nie wnosi uwag do treści dokumentu. Jednocześnie
Zarząd Powiatu postanowił ponowić wniosek o zgłoszenie do Gminy Dobrzyca zabezpieczenia
terenu pod budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Karmin,
Ad. 6
Zarząd przyjął informacje:
a) Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Piotra Janiaka o zaawansowaniu prac związanych
z dostosowaniem jednostki do nowej struktury organizacyjnej. Obecnie zatrudnienie
w Powiatowym Urzędzie Pracy wynosi 31,5 etatu. Po przeanalizowaniu budżetu na 2020 rok
istnieje konieczność zmniejszenia liczby etatów do 26,5. Dyrektor poinformował, że do końca
roku 2020 - z dwoma pracownikami zostanie rozwiązana umowa o pracę z tytułu nabytego
prawa do emerytury. Dwóm pracownikom zostanie wręczone wypowiedzenia umowy o pracę
z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Jedna osoba dostanie awans wewnętrzny. Po
wprowadzeniu w/w zmian , wydatki na wynagrodzenia zmieszczą się w założonym planie, który
został zmniejszony o 560 000 zł na etapie uchwalania budżetu na 2020 r., pod warunkiem, że
PUP otrzyma środki na wypłacanie świadczeń jednorazowych z tytułu odprawy zwolnień
grupowych, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości 210 762,09 zł.
Dyrektor zaproponował również zmianę struktury organizacyjnej w celu dostosowania działań
urzędu do nowej sytuacji na rynku pracy. Zarząd zlecił Dyrektorowi przygotowanie na następne
posiedzenie Zarządu nowego Regulaminu Organizacyjnego PUP.
Dyrektor przedstawił informacje o realizacji instrumentów tarczy antykryzysowej. Do tej pory
wydatkowano 30 mln złotych. Rozpatrzono 3 930 wniosków, co stanowi 95% wszystkich
złożonych wniosków. Ponadto pozyskano na aktywizację osób bezrobotnych 7 mln z rezerwy
ministra,
b) Zastępcy Naczelnika NR Izabeli Wasińskiej o :
➢ wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew decyzji z dnia 23.06.2020 r. znak
GP.6733.21.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji
inwestycji pod nazwą: ,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dz PE o długości do
690 mb, na terenie działek nr: 3205/29, 3123, 3204/1, 3083, 3023/4, 3016/7, 3015/4,
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3023/9, arkusz mapy 34, 35, 36 i 37, miasto Pleszew". Inwestycja dotyczy Powiatu
Pleszewskiego w zakresie drogi powiatowej - ul. Armii Poznań w Pleszewie (obręb
skrzyżowania z ul. St. A. Poniatowskiego) . Projekt ww. decyzji został uzgodniony
z Zarządem Dróg Powiatowych w Pleszewie,
➢ decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dn. 01.07.2020 r. odmawiającej potwierdzenia
przejścia na własność Powiatu Pleszewskiego, z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r.
części nieruchomości położonej w miejscowości Cieśle, gm. Gołuchów, dz. nr 190 –
Zarząd Powiatu wykazał , że część tej działki w dn. 31.12.1998 r. znajdowała się pod
władaniem Skarb Państwa i była zajęta pod drogę publiczną – wojewódzką. Ponieważ
pod drogę była zajęta niewydzielona część tej nieruchomości, Wojewoda
zawnioskował do Zarządu Powiatu o sporządzenie i dostarczenie projektów podziału
tej nieruchomości. Zarząd Powiatu zlecił uprawnionemu geodecie podział działki,
jednakże odstąpiono od sporządzenia podziału, z uwagi na to, że dotychczasowi
właściciele działki nr 190 nie wyrazili zgody na wejście na grunt uprawnionego
geodety. Wojewoda stwierdza, że skoro zarządca drogi nie jest w stanie
udokumentować jaka część działki była zajęta w dniu 31 grudnia 1998 r. pod drogę
publiczną i pozostawała w tej dacie pod władaniem Skarbu Państwa, organ nie
znajduje podstaw, aby potwierdzić przejecie z dniem 1 stycznia 1999 r. własności
części ww. nieruchomości na rzecz Powiatu Pleszewskiego,
➢ wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew decyzji nr GP.6733.23.2020 z dnia
03.07.2020 r. ustalającej dla Energa-Operator S.A. lokalizację inwestycji celu
publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie linii kablowych SN 15kV
na terenie działek nr 2180/2, 2180/3, 2410/1, 2411, 2412/10, 2412/11, obręb miasto
Pleszew (Powiat Pleszewski jest stroną tej decyzji), Inwestycja dotyczy Powiatu
Pleszewskiego w zakresie drogi powiatowej - ul. Kaliska (na odcinku od sklepu Lidl do
posesji nr 79). Projekt ww. decyzji został uzgodniony z Zarządem Dróg Powiatowych w
Pleszewie,
➢ wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew decyzji nr GP.6733.19.2020 z dnia
10.06.2020 r. ustalającej dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej
średniego ciśnienia w obrębach: miasto Pleszew, Zielona Łąka, Nowa Wieś (Powiat
Pleszewski jest stroną tej decyzji). Inwestycja dotyczy Powiatu Pleszewskiego
w zakresie dróg powiatowych. Projekt ww. decyzji został uzgodniony z Zarządem Dróg
Powiatowych w Pleszewie,
➢ wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew decyzji nr GP.6733.16.2020 z dnia
10.06.2020 r. ustalającej dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci
gazowej średniego ciśnienia w obrębach: Dobra Nadzieja, Zielona Łąka, Chorzew
(Powiat Pleszewski jest stroną tej decyzji). Inwestycja dotyczy Powiatu Pleszewskiego
w zakresie dróg powiatowych. Projekt ww. decyzji został uzgodniony z Zarządem Dróg
Powiatowych w Pleszewie.
c) Starosty Pleszewskiego Macieja Wasielewskiego o rozstrzygnięciu 2 przetargów na:
➢ drogę nr 5149P m. Koźminiec . Kwota kosztorysu inwestorskiego 2 185 467,87 zł. Było
7 ofert, najtańsza oferta - 1 056 610,45 zł.. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w
m. Koźminiec”. Długość drogi do przebudowy – 0,996 km. w ramach inwestycji
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przewiduje się: wykonanie poszerzenia jezdni, remont przepustów pod koroną drogi i
pod zjazdami, wykonanie zjazdów na posesje, wykonanie ścieku przykrawężnikowego,
wykonanie wpustów ulicznych i przykanalików, wykonanie chodników, wykonanie
wyrównania i wzmocnienie istniejącej nawierzchni oraz wykonanie warstwy ścieralnej
z betonu asfaltowego,
➢ przebudowę drogi powiatowej nr 4336P w m. Suchorzew. Kwota kosztorysu
inwestorskiego 1 292 247,65 zł. Wpłynęło 6 ofert. Najtańsza oferta opiewa
na 669.999,99 zł. Długość drogi do przebudowy - 0,995 km. W ramach inwestycji
przewiduje się -rozbiórkę istniejących elementów dróg, chodników, zjazdów oraz
nawierzchni jezdni -wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne na poszerzeniach i
zjazdach -wykonanie wpustów deszczowych i podłączenie ich poprzez przykanaliki do
istniejącego rowu wraz z obudową wylotów przykanalików -ustawienie elementów
jezdni (krawężnik, obrzeża itp.) -wykonanie pełnej konstrukcji jezdni na poszerzeniach
i skrzyżowaniach -wyrównanie istniejącej nawierzchni z mieszanki mineralno
bitumicznej-wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno –bitumicznej.
Ad.7
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 13 -tej,
zamknął debatę LIII posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie.
Załączniki:
Nr 1 - Lista obecności.
Nr 2 - Porządek obrad.
Nr 3- Uchwała nr LIII/119/2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania
egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Nr 4 - Uchwała nr LIII/120/2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania
egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Nr 5 - Uchwała nr LIII/121/2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 3040P relacji
Powidz- niezgoda tj. dz. Nr ew. 357/3 , obręb Polanowo, gm. Powidz, powiat słupecki kategorii drogi powiatowej poprzez
wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.
Nr 6 - Uchwała nr LIII/122/2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi powiatowej nr 4635 p Piegonisko
– granica powiatu kategorii drogi powiatowej położonej w powiecie kaliskim gm. Brzeziny.
Nr 7 – Uchwała nr LIII/123/2020 w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia drogi powiatowej nr 4611 P Tłokinia Kościelna –
Borów kategorii drogi powiatowej położonej w powiecie kaliskim gm. Opatówek.
Nr 8 – Uchwała nr LIII/124/2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi położonej
w m. Broniszewice dz.nr 80 ark. M. 2 obręb Broniszewice gm. Czermin powiat pleszewski o długości całkowitej wynoszącej
ok. 0,540 km.

Protokołowała:
Beata Napierała
Starosta Maciej Wasielewski

…………………………

Wicestarosta Damian Szwedziak

…………………………

Członek Zarządu Leopold Lis

…………………………

Członek Zarządu Marek Szewczyk

…………………………

Członek Zarządu Radomir Zdunek

…………………………
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