
 

        Protokół nr 58/2020 
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

w dniu 8 września 2020 r., o godz. 12.00 
w siedzibie Starostwa przy ul. Poznańskiej 79, sala 107 

 
W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu wg załączonej listy obecności (załącznik nr 1 
do protokołu ) oraz zaproszeni goście : 

1. Marcin Sitnicki  Naczelnik Wydziału Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju   
 
Ad. 1 
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski dokonując otwarcia posiedzenia powitał zebranych, 
stwierdził quorum oraz przedstawił proponowany porządek obrad (załącznik nr 2 do 
protokołu). 
 
Ad. 2 
Nie dotyczy. 
 
Ad. 3 
Do proponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono. 
 
Ad. 4 
Nie dotyczy. 
 
Ad. 5 
Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk  : 
a) w głosowaniu (jednogłośnie, 5 głosami – za), przyjął uchwałę nr LVIII/137/2020 w sprawie 

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie  
(załącznik nr 3 do protokołu). 5 sierpnia 2020r. na swoim posiedzeniu Zarząd Powiatu w 
Pleszewie uchwalił nowy Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w 
Pleszewie. W przyjętym tekście nie zostało wyodrębnione ze struktury organizacyjnej 
urzędu pracy stanowisko radcy prawnego jako podległe bezpośrednio dyrektorowi. Taka 
podległość w ramach jednostki wynika z przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach 
prawnych ( t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 75 ). Wobec powyższego należało dokonać zmian w 
treści regulaminu i przystosować jego zapisy do rozwiązań ustawowych, 

b) uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie   wsi 
Piekarzew i Suchorzew, gmina Pleszew. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zwrócił się z 
wnioskiem o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w obrębie wsi Piekarzew  i Suchorzew, gmina Pleszew. Jak wynika z uzasadnienia do 
uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi 
Piekarzew i Suchorzew, gmina Pleszew , opracowanie planu ma umożliwić realizację 
zabudowy mieszkaniowej na terenach, które znajdują się w obszarze wyznaczonym przez 
promień dziesięciokrotnej wysokości elektrowni wiatrowej zlokalizowanej w Piekarzewie. 
Uchwała obejmująca obszary przedstawione w załącznikach graficznych pozwoli na 
zagospodarowanie terenów na funkcję mieszkaniową pomimo ich położenia  
w granicach oddziaływania istniejącej elektrowni wiatrowej, 

c) przyjął następujące założenia do projektu budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok: 



- utrzymanie bieżących wydatków rzeczowych na poziomie 2020 roku; 
- w placówkach oświatowych – podobnie jak w 2020 roku – wydatki rzeczowe  
planowane w układzie kwartalnym; 
- w placówkach oświatowych zaplanowano wynagrodzenia pracowników 
pedagogicznych na poziomie 2020 roku przy uwzględnieniu całorocznych skutków 
wzrostu wynagrodzeń, który nastąpił w 2020 roku; 
- w placówkach oświatowych zaplanowano utrzymanie wynagrodzeń pracowników 
niepedagogicznych na poziomie 2020 roku (przy uwzględnieniu planowanego w 2021 
roku poziomu płacy minimalnej);  
- w pozostałych jednostkach organizacyjnych zakłada się utrzymanie wynagrodzeń 
pracowników na poziomie 2020 roku (przy uwzględnieniu planowanego w 2021 roku 
poziomu płacy minimalnej);  
- dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie zaplanowano  

wynagrodzenia pracowników zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2021 rok  
i innymi regulacjami prawnymi określającymi wynagrodzenia pracowników tej 
jednostki; 
- dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie zaplanowano 
wzrost wynagrodzeń pracowników zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2021 
rok i innymi regulacjami prawnymi określającymi wynagrodzenia pracowników tej 
jednostki; 
- przyjęto, iż wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe powiatowych jednostek 
organizacyjnych jako pracodawców w 2021 roku wynosić będą 1,5 % wynagrodzenia, 

d) w głosowaniu (jednogłośnie, 5 głosami-za), przyjął uchwałę nr LVIII/138/2020 w sprawie 
wyznaczenia osób do pracy w systemie SL2014 w związku z przystąpieniem  Powiatu 
Pleszewskiego  do realizacji projektu pn.:” Wsparcie dzieci umieszczonych  w pieczy 
zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowanego w ramach Działania  nr 2.8 Rozwój 
usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i udzielenie pełnomocnictwa (załącznik nr 4 do 
protokołu). System SL2014 jest systemem , w którym realizuje się obowiązki 
sprawozdawcze we wszystkich projektach współfinansowanych ze środków unijnych. Do 
obsługi systemu w ramach SL2014 zostało wyznaczonych troje pracowników, dwóch z 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Pleszewie oraz jeden z Starostwa 
Powiatowego  
w Pleszewie, 

e) w głosowaniu (jednogłośnie, 5 głosami-za), przyjął uchwałę nr LVIII/139/2020  
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi powiatowej nr 4589P Ceków-
Kosmów-Plewnia, położonej w powiecie kaliskim, gmina Ceków-Kolonia, kategorii drogi 
powiatowej (załącznik nr 5 do protokołu). Starosta Kaliski wystąpił z wnioskiem do Zarządu 
Powiatu w Pleszewie , zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych o wydanie opinii 
dotyczącej pozbawienia drogi powiatowej Ceków-Kosmów-Plewnia kategorii drogi 
powiatowej. Zarząd pozytywnie zaopiniował pozbawienie przedmiotowej drogi kategorii 
drogi powiatowej,  

f) wyraził zgodę na złożenie wniosku do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW w 
Poznaniu o dofinansowanie w ramach programu „Deszczówka” zadania pn. „System 
retencji, nawadniania terenów zielonych przyległych do budynków PCM Sp. z o.o”. Zadanie 
ma na celu retencję wód opadowych bezpowrotnie traconych z dachu budynku A1 i 



wykorzystanie jej do nawadniania terenów zielonych PCM Sp. z o.o. Projektowany system 
retencji zapewni stuprocentowe zapotrzebowanie na wodę do utrzymania terenu 
zielonego. Działania pozwolą na ograniczenie skutków suszy, dodatkowo ograniczając 
nakłady na wodę potrzebną do utrzymania terenów zielonych. Całkowita wartość zadania: 
81 175,00 zł. Wnioskowane dofinansowanie (maksymalna przewidziana w konkursie 
kwota) – 50 000,00 zł. Wkład własny zatem to 31 175,00 zł (38,41% wartości całkowitej 
zadania). Zadanie powinno być zrealizowane do 30 listopada 2020 r. Środki dotacji celowej 
uzyskane w związku z realizacją zadań muszą zostać wydatkowane i rozliczone do dnia 4 
grudnia 2020 r. Sprawozdanie finansowe z realizacji zadania wnioskodawca zobowiązany 
jest przedłożyć najpóźniej do 11 grudnia 2020 r. Zadanie będzie realizowane w ramach 
programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów 
użyteczności publicznej służących celom kulturowym, edukacyjnym, zdrowotnym lub 
przeciwpożarowym na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania 
terenów zielonych pn. „Deszczówka”. Pomoc finansowa w ramach Programu 
„Deszczówka” zostanie udzielona w formie dotacji celowej z budżetu Województwa 
Wielkopolskiego. 

 
Ad. 6 
a) przyjął informację Naczelnika Wydziału Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju o : 

- zawiadomieniu Wójta Gminy Gołuchów o podjęciu przez Radę Gminy Gołuchów 
uchwały z dnia 28 marca 2019r. nr IV/47/2019 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gołuchów. 
Zmiany dotyczyć będą miejscowości Gołuchów oraz Czerminek, w granicach trzech 
obszarów wskazanych w załączniku graficznym do uchwały. Wprowadzone zmiany 
wynikają z przeprowadzonej analizy dotychczasowych ustaleń dokumentu studium, 
uzasadnionych wniosków indywidualnych oraz wniosków wynikających z dokumentu 
„Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym – ocena aktualności studium i 
planów miejscowych w gminie Gołuchów – stan na 30 czerwca 2018r.” wprowadzone 
zmiany będą podstawą do przygotowania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego; 
- zawiadomieniu Wójta Gminy Gizałki o podjęciu przez Radę Gminy Gizałki uchwały z 
dnia 30 czerwca 2020r. nr XVI/128/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów 
położonych w obrębach geodezyjnych Ruda Wieczyńska, Gizałki, Czołnochów, 
Szymanowice i Tomice. Jak wynika z uzasadnienia do w/w uchwały, potrzeba 
sporządzenia przedmiotowego planu wynika z konieczności zapewnienia mieszkańcom 
obrębów geodezyjnych objętych planem realizacji inwestycji w zakresie lokalizacji 
budynków mieszkalnych lub budynków o funkcji mieszkalnej, w skład których wchodzi 
funkcja mieszkaniowa, na terenach położonych w sąsiedztwie istniejących elektrowni 
wiatrowych, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 maja 2016r. o inwestycjach 
w zakresie elektrowni wiatrowych. 
 
Zarząd nie wniósł uwag do przedłożonych projektów uchwał i uzgodnił je pozytywnie.  

 
Ad.7 
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 12.45, 
zamknął debatę LVIII posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 



 
Załączniki: 
Nr 1 -  lista obecności. 
Nr 2 - porządek obrad. 
Nr 3 - uchwała nr LVIII/137/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 
Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie, 
Nr 4 – uchwała nr LVIII/138/2020 w sprawie wyznaczenia osób do pracy w systemie SL2014 w 
związku z przystąpieniem Powiatu Pleszewskiego do realizacji projektu pn.:” Wsparcie dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowanego w ramach 
Działania nr 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i udzielenie pełnomocnictwa, 
Nr 5 – uchwała nr LVIII/139/2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi 
powiatowej nr 4589P Ceków-Kosmów-Plewnia, położonej w powiecie kaliskim, gm. Ceków-
Kolonia, kategorii drogi powiatowej. 
 
 
Protokołowała: 
 
Izabela Wnuk 
 
 
 

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

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

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

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

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

 
 

 

 


