Protokół nr 75/2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie
w dniu 29 kwietnia 2021 r., o godz. 9.00-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. Sławomir Sobczyk - Naczelnik OK
2. Krzysztof Zawada - Kierownik BZK
3. Piotr Fabisz - Naczelnik OS
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 74/2020 z posiedzenia w dniu 30 marca 2021 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:
• zmiany uchwały nr XXXVI/283/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia projektu oraz udzielenia pełnomocnictw do realizacji w okresie od
01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w Powiecie Pleszewskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020,
• udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Floriana w Pleszewie dotacji na prace
konserwatorskie i renowacyjne,
Przyjął także sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu pleszewskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w roku
2020. Zarząd Powiatu, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć Radzie
Powiatu oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu
współpracy za rok poprzedni.
Ad. 5
Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk;
a) w głosowaniu (jednogłośnie, 5 głosami za) podjął uchwały:
✓ nr LXXV/162/2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny wyposażenia
Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. Z budżetu Powiatu
Pleszewskiego na 2021 rok zadysponowano środki na zakup wyposażenia na potrzeby
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. W związku z powyższym
Starostwo Powiatowe w Pleszewie, w dniach 31 marca - 1 kwietnia br. zakupiło hełm strażacki,
pokrowce na butle stalowe, ubrania koszarowe, kominiarki, spodnie, buty strażackie, rękawice
specjalne, kurtkę, gwizdki, mundury oraz elementy umundurowania wymienione w załączniku
do uchwały. Przekazanie KPPSP w Pleszewie zakupionego wyposażenia nastąpi w drodze
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darowizny, której warunki zostaną określone w odrębnej umowie. ( Uchwała stanowi załącznik
nr 3 do protokołu),
✓ nr LXXV/163/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie. W związku z tym, że w dn. 31.08.2021 r. upływa
termin, do którego Zarząd Powiatu w Pleszewie Uchwałą Nr LV/131/2020 z dn.05.08.2020 r.
przedłużył powierzenie stanowiska dyrektora ZST w Pleszewie Panu Arturowi Kukule, zachodzi
konieczność powołania dyrektora na kolejny okres.
Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 organ prowadzący, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór
pedagogiczny oraz zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, może przedłużyć powierzenie
stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty na okres nie dłuższy niż do dnia 31
sierpnia 2026 roku, jednak nie krótszy niż na jeden rok szkolny. W związku z brakiem
pozytywnej opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty - organu sprawującego nadzór
pedagogiczny- skutkującym niemożnością przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora
Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie Panu Arturowi Kukule, Zarząd Powiatu w
Pleszewie wszczyna procedurę konkursową mającą na celu wyłonienie kandydata na
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie zgodnie ze stosownymi
zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na
stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej
szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej,
( Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu),
✓ nr LXXV/164/2021 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej
nr 639272P drogi w m. Pleszew ul. Famotu położonej na działce nr 2452/5 (obręb Pleszew)
Gmina Pleszew, powiat pleszewski. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew wnioskiem z dnia 02
kwietnia 2021r. nr GK.7234.30.2021 wystąpił do Starosty Pleszewskiego
o wydanie opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 639272P drogi w m.
Pleszew ul. Famotu położonej na działce nr 2452/5 (obręb Pleszew) Gmina Pleszew, powiat
pleszewski. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(Dz. U.2020 r. poz. 470 ze zm.) zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze
uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. 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 LXXV/165/2021 w sprawie wyznaczenia osoby do pracy w systemie SL2014 w związku z
realizacją projektu pn.” Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim
– modernizacja o doposażenie Zespołu szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum
Kształcenia Zawodowego w Pleszewie w ramach „Działania 9.3 Inwestowanie
w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 9.3.2 Inwestowanie
w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego i udzielenie pełnomocnictwa.
Dnia 22 kwietnia 2021 r. do Starostwa Powiatowego w Pleszewie wpłynęło pismo
z Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego informujące o przyznaniu przez Zarząd Województwa
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Wielkopolskiego dofinansowania projektowi „Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej
w Powiecie Pleszewskim – modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych
w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie”. Jednym z wymaganych
załączników do umowy o dofinansowanie tego projektu jest „Wniosek o nadanie dostępu
dla osoby uprawnionej w ramach Systemu SL2014”. Koniecznym jest zatem wskazanie
osoby, która w imieniu i na rzecz Beneficjenta - Powiatu Pleszewskiego będzie
wprowadzała w ww. systemie informacje związane z projektem. Zarząd do pracy w ww
systemie wyznaczył Izabelę Wasińską – Z-cę Naczelnika Wydziału Nieruchomości,
Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Pleszewie. (Uchwała stanowi załącznik nr
6 do protokołu),
✓ nr LXXV/166/2021 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok. Zmiany
polegają na:
o wprowadzeniu do budżetu po stronie dochodów i wydatków dofinasowania w
kwocie 3.900.717,78 zł tj. środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu
pn.” Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim –
modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum
Kształcenia Zawodowego w Pleszewie,
o zmniejszeniu o 688.771,00 zł rezerwy celowej na zadanie inwestycyjne
pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w miejscowości Lenartowice”,
Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w planach finansowych jednostek. (Uchwała stanowi
załącznik nr 7 do Protokołu) ,
b) przyjął roczne sprawozdanie z przeprowadzonych w 2020 r. kontroli przez Biuro Kontroli
Wewnętrznej i Audytu. Kontrole przeprowadzono w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Pleszewie w zakresie realizacji zadań wymienionych w art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Kontrole oceniono pozytywnie.
Kontrolujący zwrócili uwagę na ryzyko związane z coraz mniejszym zainteresowaniem osób pieczą
zastępczą. W 2019 r. zainteresowane były tylko 2 rodziny. ( Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8
do protokołu),
c) pozytywnie rozpatrzył wniosek Gminnego Klubu Sportowego „Gladiatorzy” Pieruszyce w sprawie
zgody na uporządkowanie terenu użyczonego boiska sportowego w Marszewie , a w szczególności
usunięcie części krzewów porastających na terenach wokół boiska. Zarząd wyraził zgodę na
usunięcie wnioskowanych krzewów i uporządkowanie w/w terenu,
d) wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie samochodu Powiatowego Środowiskowego Domu
Samopomocy w Pleszewie marki Volkswagen Transporter T 5 nr rej. PPL 60K9 , Powiatowemu
Zrzeszeniu Ludowych Zespołów Sportowych w Pleszewie. Przewodniczący PZLZS w Pleszewie
wystąpił z pismem do Dyrektora PCPR o przekazanie w formie darowizny w/w samochodu.
Stowarzyszenie organizuje zgrupowania sportowe uczniów i szkolenia trenerów kadry nad morzem
i w górach ponosząc przy tym wysokie koszty transportu. Otrzymanie samochodu pozwoli
stowarzyszeniu na realizację transportu dzieci i młodzieży w części we własnym zakresie i tym
samym na obniżenie kosztów działalności stowarzyszenia. Stowarzyszenie zobowiązuje się do
pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru oraz odebrania samochodu w
terminie i w miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym oraz zobowiązuję się w razie
potrzeby do użyczenia samochodu Starostwu Powiatowemu w Pleszewie. Stowarzyszenie będzie
wykorzystywać samochód do celów statutowych. Wartość księgowa wynosi „0” , wartość wg.
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wyceny rzeczoznawcy 23.200,00 zł. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pleszewie od
tygodnia posiada nowego busa do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku
inwalidzkim. Model pojazdu: VOLKSWAGEN T6.1 Caravelle 2.0 TDI (diesel o poj. 1968, moc 150
KM) wersja Trendline Kombi - o większym rozstawie osi (3.400 mm) i wydłużonym nadwoziu (do
5.304 mm). Liczba miejsc siedzących: 8 + 1. Z tyłu pojazdu posiada rozkładane szyny na podjazd dla
wózka inwalidzkiego. Kolor nadwozia: szary. Cena samochodu po przetargu - 157.011 zł, w tym
82.200 zł stanowiła dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
e) przyjął ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2020. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
Zarząd Powiatu przedstawia co roku do dnia 30 kwietnia Radzie Powiatu ocenę zasobów pomocy
społecznej. Ocena jest podstawą do planowania budżetu na rok następny .
Ad.6
Przyjął informacje:
Starosty Pleszewskiego Macieja Wasielewskiego o :
1) pozyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO na lata 2014-2020 z
przeznaczeniem na modernizację i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz
Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie. Środki przekazywane są przez Urząd
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Całkowita wartość projektu wynosi 4.703.439 zł.
Wkład własny powiatu - 755.785 zł. Dotacja z WRPO stanowi aż 85% kosztów kwalifikowalnych.
Dzięki temu do końca 2021 roku słynna „Szkoła na Zielonej” zmieni się nie do poznania.
Modernizacja obejmie: remont wnętrz, korytarzy, klatek schodowych i klas, przebudowę części
administracyjnej, budowę ogólnodostępnej toalety dla osób niepełnosprawnych, schodów
zewnętrznych wraz z montażem pochylni dla wózków inwalidzkich, wymianę całej instalacji c.o. i 2
pieców gazowych w kotłowni, nowe instalacje w budynku; hydrantowa, elektryczna,
oświetleniowa, sygnalizacji p.poż i awaryjno-ewakuacyjna, sieć teleinformatyczna, internetowa
oraz monitoringu. Oprócz robót budowlanych ZST zyska nowe pomoce dydaktyczne, w tym:
komputery, wózek widłowy, paletyzator, całą gamę stanowisk demonstracyjnych, zestawów
egzaminacyjnych, modeli i przyrządów. W ramach projektu w Centrum Kształcenia Zawodowego
przy Al. Wojska Polskiego planowany jest kapitalny remont pracowni do praktycznej nauki zawodu
z dostawą i montażem nowych obrabiarek: tokarki CNC, frezarki uniwersalnej, stołu obrotowego
i wypalarki plazmowej oraz zakup dodatkowego sprzętu; zestawów komputerowych, projektora
multimedialnego, spawarki i przyrządu do pomiaru geometrii kół i osi samochodów. Celem
projektu jest podniesienie poziomu kształcenia uczniów ZST w zawodach: mechatronik, technik
logistyk, technik informatyk oraz w nowym kierunku - technik energetyk. Modernizacja w CKZ
planowana była pod kątem prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych i praktycznej nauki
zawodów: operatora obrabiarek skrawających, technika mechanika, ślusarza, technika
spawalnictwa, mechanika i technika pojazdów samochodowych,
2) deklarowanych kwotach wsparcia przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego z terenu
powiatu, na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją
ratownictwa drogowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie:
• Miasto i Gmina Pleszew
- 125 000,00 zł;
• Gmina Chocz
- 30 000,00 zł;
• Gmina Czermin
- 30 000,00 zł;
• Gmina Dobrzyca
- 30 000,00 zł;
• Gmina Gizałki
- 30 000,00 zł;
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• Gmina Gołuchów
- 30 000,00 zł;
• Powiat Pleszewski
- 125 000,00 zł .
Łączna, deklarowana przez Samorządy, kwota wsparcia wynosi 400 000,00 zł (przy szacowanym
całkowitym koszcie zakupu w wysokości 1 mln. zł).
3) wydaniu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego decyzji o umorzeniu na rzecz Powiatu
Pleszewskiego
należności jednorazowej w wysokości
87 722,52 zł i opłat rocznych
w wysokości 29 154,85 zł z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów zajętych pod budowę
ścieżki rowerowej Krzywosądów – Kuchary.
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 12-tej,
zamknął debatę LXXV posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie.
Załączniki:
Nr 1 - lista obecności,
Nr 2 - porządek obrad,
Nr 3 - Uchwała nr LXXV/162/2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny
wyposażenia Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie .
Nr 4 - Uchwała nr LXXV/163/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie.
Nr 5 - Uchwała nr LXXV/164/2021 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi
gminnej nr 639272P drogi w m. Pleszew ul. Famotu położonej na działce nr 2452/5 (obręb Pleszew)
Gmina Pleszew, powiat pleszewski.
Nr 6 - Uchwała nr LXXV/165/2021 w sprawie wyznaczenia osoby do pracy w systemie SL2014
w związku z realizacją projektu pn.” Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie
Pleszewskim – modernizacja o doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum
Kształcenia Zawodowego w Pleszewie w ramach „Działania 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury
edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia
zawodowego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i udzielenie pełnomocnictwa.
Nr 7 - Uchwała nr LXXV/166/2021 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego.
Nr 8 - Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w 2020 r.
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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