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Protokół nr 78/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

w dniu 1 czerwca 2021 r., o godz. 10-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. Piotr Janiak   - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie.  

2. Izabela Wasińska - Naczelnik Wydziału Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju (NR). 

3. Sławomir Sobczyk - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i  Turystyki (OK) 

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 protokoły nr 76/2021 z posiedzenia w dniu 13 maja 2021 r., oraz nr 

77/2021 r. z dnia 25 maja 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: 

a) zmiany uchwały nr VII/56/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie 

zatwierdzenia projektu oraz udzielenia pełnomocnictw do realizacji w okresie od 01.01.2019 r. do 

31.12.2020 r. projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w 

powiecie pleszewskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020, 

b) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia zadań publicznych z zakresu 

administracji rządowej. 

Ad. 5 

Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk; 

a) w głosowaniu (jednogłośnie, 5 głosami - za) podjął uchwały: 

✓ Nr LXXVIII/170/2021 w sprawie wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu 

Powiatu Pleszewskiego.  

Zarząd postanowił wydłużyć na okres kolejnych 12 miesięcy umowę  z Bankiem Polskim 

PKO na wykonywanie bankowej obsługi budżetowej powiatu pleszewskiego tj. od dnia 

01.07.2021 r. do 30.06.2022 r. Podejmując decyzję wziął pod uwagę nieustabilizowaną 

sytuację na rynku finansowym, co mogłoby się wiązać z potencjalnie  wyższymi kosztami 

bankowej obsługi w przypadku ogłoszenia nowego przetargu. (Uchwała stanowi załącznik 

nr 3 do protokołu), 

✓ Nr LXXVII/171/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na 
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie. Skład komisji stanowi:  

o czterech przedstawicieli organu prowadzącego, w osobach: 
▪ Urszula Balicka, 
▪ Elżbieta Spychaj, 
▪ Marian Sztamburski, 
▪ Natalia Ratajczyk; 

o czterech przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w osobach: 
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▪ Anna Piotrowska, 
▪ Jolanta Stasiak -Dróżdź , 
▪ Beata Wawszczak, 
▪ Małgorzata Falczyńska; 

o  dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie, w 
osobach: 

▪ Małgorzata Pohl, 
▪ Janusz Waliszewski; 

o dwóch przedstawicieli Rady Rodziców Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie, w 
osobach: 

▪ Joanna Karolak , 
▪ Robert Kołodziej; 

o po jednym przedstawicielu organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu 
ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, wyłonionym spośród członków ich jednostek 
organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych organizacji związkowych wchodzących 
w skład reprezentatywnych organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli 
obejmujących swoim zakresem działania Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie, w 
osobach: 

▪ Piotr Kowalik, 
▪ Hanna Majewska. 

W związku z ogłoszeniem konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Technicznych w Pleszewie zachodzi konieczność powołania komisji konkursowej w celu 

wyłonienia kandydata na ww. stanowisko.  Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu, 

b) zapoznał się z wnioskiem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP                 

w Pleszewie o dofinansowanie wydania publikacji edukacyjno-szkoleniowej o działalności OSP w 

powiecie pleszewskim z okazji 100-lecia jego powstania. Zarząd wyraził zgodę                                                

na dofinansowanie publikacji w wysokości 7.000,00 zł,. Środki zostały zabezpieczone                                   

w budżecie powiatu na 2021 r. 

c) ponownie analizował warunki  przystąpienia do Kępińskiej Grupy Zakupowej na dostawę energii na 

rok 2022. Wstępne Porozumienie w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania na 

dostawę energii elektrycznej nie spełnia oczekiwań przez  Zarząd Powiatu co do sposobu realizacji 

zamówienia dla  Powiatu Pleszewskiego, co w konsekwencji może narazić Zarząd na zarzut 

niezgodnego z prawem gospodarowania środkami publicznymi, bowiem: 

✓ podpisanie przez Powiat Pleszewski umowy na dostawę energii elektrycznej dla wszystkich 

jednostek organizacyjnych wiąże się z koniecznością zaplanowania tych wydatków w planie 

finansowym Starostwa Powiatowego w Pleszewie. Taka konstrukcja planu finansowego  

Starostwa byłaby niekorzystna finansowo i rodziłaby negatywne skutki finansowe dla  takich 

jednostek, jak np. Dom Dziecka, Pogotowie Opiekuńcze oraz  DPS w Pleszewie. Plany 

finansowe tych jednostek są  ściśle powiązane z kosztami utrzymania wychowanka / 

mieszkańca. Ponoszenie kosztów energii tych jednostek przez Starostwo zaniżałoby koszty ich 

funkcjonowania i mogłoby skutkować zmniejszeniem otrzymywanych środków,  

✓ nie do zaakceptowania jest  formuła, w której Zarząd podpisuje umowę z dostawcą, po czym 

następuje odrębne fakturowanie każdej jednostki przez dostawcę energii wyłonionego w 

przetargu. Zarząd Powiatu w Pleszewie nie ma uprawnień do zaciągania zobowiązań na 

dostawę energii elektrycznej dla wszystkich jednostek organizacyjnych (brak planu 

finansowego). Godząc się na takie rozwiązanie Zarząd  naruszyłby ustawę o finansach 

publicznych. 

W przypadku Powiatu umowy na dostawę energii  powinny być zawierane odrębnie dla każdej 
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jednostki i podpisywane przez ich dyrektorów, a nie tak jak proponuje Kępińska Grupa 

Konsultingowa , przez Zarząd Powiatu w łącznej formie i wspólnie dla wszystkich jednostek.  

 

Ad.6  

Przyjął informacje Naczelnika Wydziału Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju  Izabeli Wasińskiej o: 

1) zawiadomieniu Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dn. 17.05.2021 r. o podjęciu przez Radę 

Miejską w Pleszewie uchwały nr XXIV/2018/2020  z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                               

w obrębie wsi Korzkwy, gmina Pleszew. 

W granicach obszaru objętego planem Powiat Pleszewski nie dysponuje nieruchomościami. 

Obszar objęty planem od wschodu i północy jest ograniczony istniejącymi drogami gminnymi, 

od zachodu drogą powiatową nr 4335P, od południa zaś granicą obrębu Kowalew, przylega do 

terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  „Szosa Jarocińska” 

dla części wsi Kowalew i Korzkwy. Dla przedmiotowego obszaru Studium uwarunkowań                             

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew (uchwalone Uchwałą nr 

XXXVI/416/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dn. 27 września 2018 r.) ustalono funkcję: tereny 

o dominującej funkcji mieszkaniowej z dopuszczeniem lokalizacji funkcji usługowej.                                     

Z uzasadnienia do ww. uchwały wynika, że ustalenie przeznaczenia    i określenie sposobów 

zagospodarowania terenu dla nieruchomości zlokalizowanych w przedstawionym obszarze 

umożliwi ich zagospodarowanie w sposób zorganizowany i zgodny z wnioskami 

zainteresowanych właścicieli nieruchomości oraz pozwoli na realizację kierunków rozwoju 

przejętych   w obowiązującym studium, 

2) zawiadomieniu Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dn. 18 maja 2021 r. o przystąpieniu do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Marszew – wschód” dla 

cz. wsi Marszew, gmina Pleszew. 

Uchwałą nr XXV/229/2020 Rady Miasta i Gminy  w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r. 

zdecydowano o przystąpieniu do sporządzenia ww. miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego . Obszar objęty planem zlokalizowany jest  we wschodniej części wsi Marszew, 

od zachodu ograniczony drogą powiatową nr 4325P (Broniszewice – Marszew), od północy 

drogą gminną – ul. Akacjową, od wschodu granicą działki nr 52/58 (obręb Marszew), a od 

południa granicą administracyjną miasta. Dla obszaru tego obowiązują miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego   uchwalone uchwałami RM w Pleszewie nr VIII/50/2007                   

z dnia 24 maja 2007 r. i nr VI/64/2015 z dnia 25 czerwca 20158 r. Ustalenia planu miejscowego 

z 2007 r. straciły aktualność. Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego dla 

wskazanego obszaru umożliwi zagospodarowanie terenu zgodnie z zamierzeniami 

inwestycyjnymi właścicieli nieruchomości.  Obowiązujące od dn. 27 września 2018 r. Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Pleszew dla omawianego terenu ustaliło 

funkcję – istniejące i projektowane tereny o dominującej funkcji mieszkaniowej                                                 

z dopuszczeniem lokalizacji funkcji usługowej, 

3) wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew w dn. 17 maja 2021 r. decyzji nr 9/2021                             

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Energa Operator S.A. z siedzibą w 

Gdańsku dla zadania polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia nN, na terenie 

działki nr 23/28, 3008, 2978,2980/10, ark. mapy 18. 

Inwestycja polega na budowie linii kablowej niskiego napięcia Nn na terenie działek nr: 23/28, 

3008, 2978, 2980/10, ark. mapy 18, miasto Pleszew o dł. maks. 900 m (zaprojektowana kablem 
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ziemnym) i złącza kablowego wolnostojącego, zlokalizowanego na dz. nr 2978 w ilości 2 szt. 

Inwestycja swoim zakresem obejmuje działkę pozostającą w trwałym  zarządzie Zarządu Dróg 

Powiatowych w Pleszewie – dz. nr 3008 stanowiącą odcinek ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie, 

4) wydanej w dn. 17 maja 2021 (wpływ do tut. Starostwa w dn. 28.05.2021 r.) przez Burmistrza 

Miasta i Gminy Pleszew Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Polskiej 

Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. – inwestycja pn. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 

DN 90/63, na terenie działki o nr ewid.: 30, 8, 19, 3, 96, 4, 5/2, 5/1, 6, 305/3, 6/1, 104/4, ark 

mapy: 12, 24, 25, obręb Kowalew, gmina Pleszew 

Planowa inwestycja dotyczy Powiatu Pleszewskiego w zakresie ulic znajdujących się w ciągu 

drogi powiatowej 4323P: ul. Kościelnej (dz. nr 3 i 96) i Kowalowiec (dz. nr 19) w miejscowości 

Kowalew. W ramach inwestycji wykonana zostanie sieć gazowa średniego ciśnienia PE DN 

90/63 o dł. do 350 mb. Projekt decyzji uzgodniono z Zarządem Dróg Powiatowych. 

 

 

Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 12-tej, 

zamknął debatę LXXVIII posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

 

Załączniki: 

Nr 1 -  lista obecności, 

Nr 2 -  porządek obrad, 

Nr 3 – Uchwała  Nr  LXXVIII/170/2021 w sprawie wyboru banku wykonującego bankową obsługę 

budżetu Powiatu Pleszewskiego.  

Nr 4  - Uchwała Nr LXXVII/171/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia 
kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie.  
 

 

Protokołowała: 

 

Beata Napierała 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 


