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  Protokół nr 81/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

w dniu 7 lipca 2021 r., o godz. 9.00  

                                         w siedzibie Starostwa przy ul. Poznańskiej 79, sala 107  

 

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot.)  

zaproszeni goście ; 

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

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

Ad. 1 

Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski dokonując otwarcia posiedzenia powitał zebranych, 

usprawiedliwił nieobecność Członka Zarządu Radomira Zdunka, stwierdził quorum oraz przedstawił 

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

Ad. 2 

Zarząd, przez aklamację, przyjął protokół  nr 80/2021 z posiedzenia w dniu 29 czerwca 2021 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, 4 głosami - za) podjął uchwały: 

✓ Nr LXXXI/175/2021 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Technicznych w Pleszewie. 

Przewodnicząca Komisji zapoznała Zarząd Powiatu w Pleszewie z wynikiem i dokumentacją 

postępowania konkursowego. W dniu 1 lipca 2021 roku został przeprowadzony konkurs na 

stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie. Konkurs nie wyłonił kandydata 

na stanowisko dyrektora ZST  w Pleszewie. W wyniku tajnego głosowania kandydat otrzymał 6 

głosów - za, 8 głosów - przeciwnych. Wobec nieotrzymania przez kandydata wymaganej 

bezwzględnej większości głosów komisja konkursowa zdecydowała o nierozstrzygnięciu 

konkursu.  Zgodnie z § 8 ust.2 rozporządzenia 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 (Dz.U. z 2017 r., poz.1587 ze zm.) konkurs podlega 

zatwierdzeniu przez organ prowadzący. Na podstawie art.29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz.1082) kompetencje 

i zadania organu prowadzącego w tym zakresie wykonuje zarząd powiatu. (Uchwałą stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu), 
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✓ Nr LXXXI/176/2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia 

postępowania egzaminacyjnego dla nauczycie la 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 Katarzynę Majchrzak - nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie - do Starosty Pleszewskiego wniosku o podjęcie 

postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego .    

Powołano komisję egzaminacyjną w składzie : 

Damian Szwedziak -     Przedstawiciel organu prowadzącego - Przewodniczący   Komisji, 

         Elżbieta Tanaś -  Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,  

         Kinga Kubilas-Nowicka  -  Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie, 

         Maria Tomalak                -  Ekspert w zakresie pedagogiki specjalnej, terapii  

pedagogicznej, resocjalizacji, 

               Daniel Kuczyński            - Ekspert w zakresie filologii angielskiej, oligofrenopedagogiki,  

edukacji i wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem i Zespołem 

Aspergera. 

 ( Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu), 

 

✓ Nr LXXXI/177/2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia 

postępowania egzaminacyjnego dla nauczycie 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 Katarzynę Tomczak-Górę - nauczyciela kontraktowego 

zatrudnionego w Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie - do Starosty Pleszewskiego 

wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. 

Powołano komisję egzaminacyjną w składzie : 

Damian Szwedziak -     Przedstawiciel organu prowadzącego - Przewodniczący   Komisji, 

         Elżbieta Tanaś -  Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

         Elżbieta Kwiatek             -     Dyrektor Zespołu Placówek specjalnych w Pleszewie , 

          Maria Tomalak              -     Ekspert w zakresie pedagogiki specjalnej, terapii,  

pedagogicznej, resocjalizacji, 

              Daniel Kuczyński             -   Ekspert w zakresie filologii angielskiej, oligofrenopedagogiki,  

edukacji i wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem i Zespołem 

Aspergera, 

 ( Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu), 
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✓ Nr LXXXI/178/2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia 

postępowania egzaminacyjnego dla nauczycie 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 Mateusza Rudę - nauczyciela kontraktowego 

zatrudnionego w Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie do Starosty Pleszewskiego 

wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. 

        Powołano komisję egzaminacyjną w składzie : 

  Damian Szwedziak -       Przedstawiciel organu prowadzącego - Przewodniczący   Komisji, 

         Elżbieta Tanaś -    Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

         Elżbieta Kwiatek            -      Dyrektor Zespołu Placówek specjalnych w Pleszewie,  

         Maria Tomalak             -       Ekspert w zakresie pedagogiki specjalnej, terapii , 

pedagogicznej, resocjalizacji, 

Daniel Kuczyński            - Ekspert w zakresie filologii angielskiej, oligofrenopedagogiki,  

edukacji i wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem i Zespołem Aspergera. 

   ( Uchwała stanowi załącznik nr 6 do Protokołu), 

✓ Nr LXXXI/179/2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia 

postępowania egzaminacyjnego dla nauczycie 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 Martę Pankowiak  - nauczyciela kontraktowego 

zatrudnionego w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie do Starosty Pleszewskiego wniosku   

o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.  

              Powołano komisję egzaminacyjną w składzie : 

Damian Szwedziak -      Przedstawiciel organu prowadzącego - Przewodniczący   Komisji, 

Elżbieta Tanaś -  Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

 Aneta Zacharczuk         -     Wicedyrektor Zespołu Placówek specjalnych w Pleszewie , 

Maria Tomalak              -  Ekspert w zakresie pedagogiki specjalnej, terapii pedagogicznej, 

resocjalizacji, 

Daniel Kuczyński           - Ekspert w zakresie filologii angielskiej, oligofrenopedagogiki,  

edukacji i wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem i Zespołem Aspergera. 

  (Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu), 

✓ Nr LXXXI/180/2021 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia części drogi 

powiatowej nr 4360P w m. Porwity kategorii drogi powiatowej położonej w powiecie kaliskim, 

gminie Opatówek. Starosta Kaliski wnioskiem z dnia 29 czerwca 2021r. (wpływ do Starostwa 
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Powiatowego w Pleszewie 01.07.2021r.) nr DRP.7110.6.2021 wystąpił do Zarządu Powiatu w 

Pleszewie o wydanie opinii dotyczącej pozbawienia części drogi powiatowej nr 4360P w m. 

Porwity kategorii drogi powiatowej położonej w powiecie kaliskim, gminie Opatówek.  Zgodnie 

z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 470 ze zm.) organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej  kategorii jest 

organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii. Wnioskowana zmiana nie 

powoduje konieczności dokonania żadnych zmian w dotychczasowym przebiegu dróg 

powiatowych na terenie powiatu pleszewskiego,  co stanowi zasadność podjęcia niniejszej 

uchwały. (Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu), 

✓ Nr LXXXI/181/2021 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi powiatowej                       

nr 4589P Ceków – Kosmów - Plewnia kategorii drogi powiatowej położonej w powiecie kaliskim, 

gminie Ceków-Kolonia.  

Starosta Kaliski wnioskiem z dnia 29 czerwca 2021r. (wpływ do Starostwa Powiatowego                         

w Pleszewie 01.07.2021r.) nr DRP.7110.3.2021 wystąpił do Zarządu Powiatu w Pleszewie                         

o wydanie opinii dotyczącej pozbawienia drogi powiatowej nr 4589P Ceków – Kosmów - 

Plewnia kategorii drogi powiatowej położonej w powiecie kaliskim, gminie Ceków - Kolonia .  

Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U.                       

z 2020 r. poz. 470 ze zm.) organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii 

jest organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii.  

Wnioskowana zmiana nie powoduje konieczności dokonania żadnych zmian  

w dotychczasowym przebiegu dróg powiatowych na terenie powiatu pleszewskiego. ( Uchwała 

stanowi załącznik nr 9 do protokołu),   

✓ Nr LXXXI/182/2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Maciejowi Wasielewskiemu – 

Staroście Pleszewskiemu do podejmowania w imieniu i na rzecz Powiatu Pleszewskiego 

wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z ubieganiem się przez Powiat 

Pleszewski o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych. 

W związku z rozpoczęciem w dniu 2 lipca 2021 r. naboru wniosków o dofinansowanie 

przedsięwzięć w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

pojawiła się możliwość pozyskania dla Powiatu Pleszewskiego dodatkowych środków na 

realizację zadań inwestycyjnych.  Wnioski do Programu składa się do Prezesa Rady Ministrów 

za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego w Aplikacji Polski Ład. Warunkiem złożenia 

wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć jest uzyskanie dostępu do ww. Aplikacji przez 

Reprezentanta jednostki oraz Skarbnika. W przypadku powiatu należy załączyć stosowne 

pełnomocnictwo dla Reprezentanta - użytkownika upoważnionego do składania oświadczeń 

woli w imieniu powiatu. Uchwala stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Ad.6  

Zarząd przyjął informacje:  

1. Naczelnika Wydziału Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju  Izabeli Wasińskiej o:  

✓ wszczęciu w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew postępowania administracyjnego w sprawie 

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa 

sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63, l = ok. 400 m” w m. Pleszew, w ulicy 70 Pułku 

Piechoty na terenie działek nr 2980/6, 2980/7, 2980/8, 2978, 3008, ark. mapy 18, obręb miasto 

Pleszew. Działka ewid. nr 3008 stanowi własność Powiatu Pleszewskiego – ul. 70 Pułku 

Piechoty, 
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✓ zawiadomieniu z Urzędu Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania administracyjnego 

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. 

Budowa obiektu liniowego podziemnego – sieć gazowa średniego ciśnienia w miejscowości 

Marszew na terenie działek nr 73, ark. mapy 3, 25/11, ar. Mapy 1, obręb Marszew, gmina 

Pleszew.  

Działka nr 73 jest własnością Powiatu Pleszewskiego i stanowi drogę powiatową 4308P relacji 

Pleszew Grab. 

✓ wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew  na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.                 

z o.o. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa 

obiektu liniowego podziemnego - sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działek o nr 

ewid.: 109, 74/19, 74/15, 74/22, arkusz mapy 1, obręb Zielona Łąka, gm. Pleszew. Działka nr 

109 jest działką pozostającą w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych     w Pleszewie  i 

stanowi fragment ul. Piaskowej, 

✓ wydaniu w dn. 29.06.2021 r. przez Wójta Gminy Gołuchów na rzecz Energa Operator S.A. 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kablowej linii 

elektroenergetycznej średniego napięcia na terenie działek   o nr. ewid. 108/3, 693, 556/1, 558, 

567 oraz 99/2/ obręb Tursko, gmina Gołuchów. W ramach planowanej inwestycji wybudowana 

zostanie kablowa linia elektroenergetyczna średniego napięcia o długości do 2 km. Inwestycja 

swym zasięgiem obejmuje działki będące własnością Powiatu Pleszewskiego, stanowiące 

fragment drogi powiatowej 4342P (dz. nr 558, 556/1). Decyzja została wydana po 

wcześniejszych uzgodnieniach, m.in. z Zarządem Dróg Powiatowych w Pleszewie w zakresie 

obszarów przyległych do pasa drogowego, 

✓ wydaniu w dn. 28.06.2021 r. przez Wójta Gminy Gołuchów na rzecz Polskiej Spółki 

Gazownictwa Sp. z o.o. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej 

na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działek o nr ewid. 38/3, 39/1 oraz 40, 

obręb Kucharki oraz na terenie działek 81/2 oraz 82/1, obręb Kuchary, gmina Gołuchów.  

Inwestycja swym zasięgiem obejmuje działki będące własnością Powiatu Pleszewskiego, 

stanowiące fragment drogi powiatowej (dz. nr 40, 81/2, 82/1) relacji Krzywosądów – Kuchary. 

Decyzja została wydana po wcześniejszych uzgodnieniach, m.in. z Zarządem Dróg Powiatowych 

w Pleszewie w zakresie obszarów przyległych do pasa drogowego . 

2. Starosty Pleszewskiego Macieja Wasielewskiego o podpisaniu w dniu 6 lipca br.  umowy na 

realizację prac modernizacyjnych Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie. Wykonawcą  będzie 

firma Antczak Sprzątanie, Remonty, Handel Sp. z.o.o  z Kalisza. Wartość inwestycji 2.750.322,79 zł. 

Ad.7 

Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 11 -tej, 

zamknął debatę LXXXI posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

Załączniki: 

Nr 1 -  Lista obecności. 

Nr 2  - Porządek obrad. 

Nr 3  - Uchwała Nr LXXXI/175/2021 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie. 

Nr 4 - Uchwała Nr LXXXI/176/2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia 

postępowania egzaminacyjnego dla nauczycie kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego. 
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Nr 5 - Uchwała  Nr LXXXI/177/2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia 

postępowania egzaminacyjnego dla nauczycie kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego. 

Nr 6 - Uchwała Nr LXXXI/178/2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia 

postępowania egzaminacyjnego dla nauczycie kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego. 

Nr 7 – Uchwała Nr LXXXI/179/2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia 

postępowania egzaminacyjnego dla nauczycie kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego. 

Nr 8 – Uchwała Nr LXXXI/180/2021 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia części drogi 

powiatowej nr 4360P w m. Porwity kategorii drogi powiatowej położonej w powiecie kaliskim, gminie 

Opatówek. 

Nr 9 – Nr LXXXI/181/2021 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia drogi powiatowej nr 

4589P Ceków – Kosmów - Plewnia kategorii drogi powiatowej położonej w powiecie kaliskim, gminie 

Ceków-Kolonia.  

Nr 10 - Nr LXXXI/182/2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Maciejowi Wasielewskiemu – 

Staroście Pleszewskiemu do podejmowania w imieniu i na rzecz Powiatu Pleszewskiego wszelkich 

czynności faktycznych i prawnych związanych z ubieganiem się przez Powiat Pleszewski o 

dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych. 

 

 

Protokołowała: 

 

Beata Napierała 

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

 

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

 

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

 

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

 

Członek Zarządu Radomir Zdunek                          nieobecny 

 

 

 

 

 

 


