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  Protokół nr 70/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

w dniu  28 stycznia 2021 r., o godz. 14.00-tej 

                                         w siedzibie Starostwa przy ul. Poznańskiej 79, Gabinet Starosty 

 

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot.) oraz 
zaproszeni goście: 
Marcin Sitnicki      - Naczelnik NR 
Halina Meller        - Dyrektor ZDP 
Sławomir Sobczyk- Naczelnik OK 
 
Ad. 1 

Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski dokonując otwarcia posiedzenia powitał zebranych, 

usprawiedliwił nieobecność Członka Zarządu Marka Szewczyka, stwierdził quorum oraz przedstawił 

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

Ad. 2 

Zarząd, przez aklamację, przyjął protokół nr 69/2020 z posiedzenia w dniu 31 grudnia 2020 r.,                       

(uwag nie wniesiono). 

Ad. 3 

Do proponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono. 

Ad.  

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie: 

a) przyjęcie programu usuwania azbestu z terenu powiatu pleszewskiego, 

b)  uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie 

Pleszewskim na rok 2021, 

c) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Pleszewskiego na lata 

2021 – 2025, 

d) przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pleszewskim na lata 2021-2023, 

e) przystąpienia do opracowania Strategii rozwoju powiatu pleszewskiego na rok 2030, 

f) powierzenia Gminie Gołuchów zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 

4342P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Tursko – Bogusław”   

 

Ad. 5 

Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk; 

a) zapoznał się z przedsądowym wezwaniem do zapłaty skierowanym do Powiatu Pleszewskiego 

przez dotychczasowych właścicieli działki nr 392/1 w Dobrzycy w sprawie wypłaty 

wynagrodzenia za  jej przejęcie pod poszerzenie drogi powiatowej. Działka zgodnie                                         

z  miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczona  jest pod poszerzenie 

dróg publicznych. Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 29.10.2018 r. Nr 

GG.I.OŚ.6831.21.2018 działka nr 392/1 przejęta została z mocy prawa na własność powiatu 

pleszewskiego. Zarząd zlecił Naczelnikowi NR wystąpienie  do dotychczasowych właścicieli tej 

działki z propozycją zapłaty za przejęty grunt w cenie  16 zł za 1 m² , 

b) zapoznał się z propozycją Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew przyjęcia ulic powiatowych : 

Zamkowej, Ogrodowej, Kolejowej, Słowackiego wraz z rondem o łącznej długości 845 mb                     

w zamian za drogi przy ulicy Wierzbowej i Szpitalnej  o długości  1,216 mb.  Według informacji 
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przekazanych przez Dyrektora ZDP H. Meller na dzień dzisiejszy dochody osiągane z tytułu 

reklam i  urządzeń obcych w drodze umieszczonych na wnioskowanych przez Burmistrza MiG 

ulicach powiatowych w całości pokrywają koszty ich bieżącego utrzymania. Długość ulic 

powiatowych jest prawie o połowę krótsza od proponowanych do przekazania ulic miejskich. 

Poza tym ulice miejskie nie generują żadnych dochodów z tytułu reklam czy umieszczonych 

tam urządzeń obcych. Z ekonomicznego punktu widzenia przejmowanie ich na stan powiatu 

byłoby zabiegiem nieopłacalnym. Dlatego Zarząd postanowił  zaproponować Miastu i Gminie 

Pleszew przekazanie wnioskowanych ulic powiatowych bez wzajemnego przyjmowania ulic 

miejskich przez Powiat. Do sprawy Zarząd powróci po otrzymaniu stanowiska Burmistrza MiG 

Pleszew w przedmiotowej sprawie, 

c) wyraził zgodę na demontaż samochodu osobowego marki BMW o nr rej. PKR 42176, rok 

produkcji 1999, o wartości 900 zł brutto.  Zgodnie z oceną rzeczoznawcy samochód znajduje 

się w złym stanie technicznym, bez możliwości uruchomienia i wykonania próby drogowej. 

Powiat Pleszewski stał się właścicielem tego samochodu mocą postanowienia Sądu 

Rejonowego w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2020 r.  orzekającego jego przepadek na rzecz 

Powiatu Pleszewskiego. Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym ww. samochód został 

usunięty    z drogi i umieszczony na wyznaczonym parkingu strzeżonym. Właściciel nie odebrał 

samochodu z parkingu w ustawowym terminie. Stąd na wniosek starosty Sąd Rejonowy w 

Pleszewie postanowił j.w. Do wykonania orzeczenia sądu o przepadku pojazdu ustawa 

zobowiązuje starostę. W ramach podejmowanych w tym zakresie czynności samochód 

przyjmuje się na stan majątku powiatu, ubezpiecza i kieruje do biegłego skarbowego celem 

oszacowania wartości. W zależności od wartości pojazdu i jego stanu technicznego, samochód 

taki podlega sprzedaży lub złomowaniu przez uprawnioną stację demontażu, 

d) Naczelnik Wydziału OK Sławomir Sobczyk przedstawił sprawozdanie z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego                                                     

w szkołach prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie za 2020 r. Przepisy oświatowe 

nakładają na  organy prowadzące szkołę obowiązek corocznej analizy wydatków ponoszonych 

na wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W przypadku, 

gdy analiza wykazuje, że średnie płace nauczycieli, gwarantowane w ustawie Karta Nauczyciela 

dla danego stopnia awansu zawodowego nie zostały osiągnięte, samorządy do dnia 31 stycznia 

danego roku są zobowiązane wypłacić nauczycielom brakującą różnicę w formie 

jednorazowego dodatku uzupełniającego. Z analizy przeprowadzonej przez Naczelnika 

Wydziału OK wynika, że w przypadku powiatu pleszewskiego w roku 2020  średnie 

wynagrodzenia nauczycieli zostały osiągnięte we wszystkich stopniach awansu zawodowego 

nauczycieli i nie zachodzi potrzeba wypłacania jednorazowych dodatków uzupełniających. 

Sprawozdanie, o którym mowa, zgodnie z wymogami ustawowymi  zostanie przedłożone 

Radzie Powiatu, Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Dyrektorom szkół oraz związkom 

zawodowym zrzeszającym nauczycieli, 

e) w głosowaniu (jednogłośnie, 4 głosami za) podjął uchwałę nr LXX/158/2021 w sprawie 

ustalenia na 2021 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych  prowadzonych przez Radę Powiatu 

w Pleszewie, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz form kształcenia, 

na które dofinansowanie jest przyznawane. Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i kierowania 
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nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1653) organ prowadzący do 31 

stycznia danego roku, opracowuje na dany rok kalendarzowy plan dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli.  Według § 6 ww. Rozporządzenia organ prowadzący 

szkoły i placówki oświatowe, w porozumieniu z dyrektorami szkół, ustala maksymalną kwotę 

dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe oraz określa formy 

kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. Dofinansowanie obejmuje koszty 

udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach oraz 

innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez 

placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania 

statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli; opłaty za kształcenie nauczycieli na 

studiach wyższych, w tym podyplomowych pobieranych przez szkoły wyższe; szkolenia 

branżowe; koszty związane z podróżą służbową nauczyciela biorącego udział w formach 

doskonalenia zawodowego nauczycieli; dokształcanie realizowane w ramach Krajowego 

Funduszu Szkoleniowego. Ustalono maksymalną kwotę dofinansowania opłat ponoszonych w 

związku z pobieraniem nauki na studiach wyższych (licencjackich, magisterskich i 

podyplomowych) w wysokości: 

1) studia organizowane przez uczelnie wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli za semestr – 

do 600 zł, 

2) kursy kwalifikacyjne za semestr – do 300 zł, 

3) szkolenia branżowe,  inne formy doskonalenia zawodowego, szkolenia rad pedagogicznych 

– do 100% dofinansowania. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu, 

f) przyjął roczne sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych o wartości szacunkowej 

powyżej 30.000 euro za rok 2020, oraz sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych dla 

których nie stosuje się przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Sprawozdanie stanowi 

załącznik nr 4 do protokołu), 

g)  w ramach udzielonego Staroście Pleszewskiemu upoważnienia do jednoosobowego 

rozstrzygania o sposobie załatwiania wniosków do 1 000 zł, postanowił pozostawić 

kompetencjom Starosty Pleszewskiego rozpatrzenie wniosku Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

Rady Powiatu w Pleszewie o dofinansowanie działalności Pleszewskiego Stowarzyszenia Piłki 

Siatkowej „Libero” Pleszew, 

h) w związku kończącym się okresem obowiązywania obecnej Strategii Rozwoju Powiatu 

Pleszewskiego 2014+,  Komisja Strategii, Rozwoju Regionalnego i Promocji Rady Powiatu                          

w Pleszewie złożyła wniosek o przystąpienie do opracowywania strategii rozwoju Powiatu 

Pleszewskiego na lata 2021-2030. W ramach realizacji przedmiotowego wniosku Zarząd 

Powiatu przygotował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do opracowania 

Strategii rozwoju powiatu pleszewskiego na rok 2030. Przedmiotowy projekt zostanie 

włączony do porządku obrad najbliższej sesji Rady Powiatu planowanej na 11 lutego br., 

        

Ad.7 

Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 16 -tej, 

zamknął debatę LXX posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 
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Załączniki: 

Nr 1 -  lista obecności, 

Nr 2 - porządek obrad, 

Nr 3 - uchwała nr LXX/158/2021 w sprawie ustalenia na 2021 rok planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych  

prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 

kształcenie oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, 

Nr 4  - sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych za rok 2020. 

 

 

 

Protokołowała: 

 

Beata Napierała 

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

 

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

 

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

 

Członek Zarządu Marek Szewczyk          nieobecny 

 

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

 

 
 

 

 

 


