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Protokół nr 85/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

w dniu 19 sierpnia  2021 r., o godz.10.00  

                                         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, 

stwierdził quorum oraz przedstawił proponowany porządek obrad, (zał. nr 2 prot.). 

Ad. 2 

Zarząd, przez aklamację, przyjął protokół   nr 42/2021 z posiedzenia w dniu 10 sierpnia 2021 r. ,(uwag 

nie wniesiono). 

Ad. 3 

Do proponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono. 

Ad. 4 

Nie realizowano  

 

O  godz. 10. 15 Pan Wicestarosta Damian Szwedziak opuścił posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

 Ad. 5 

Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk; 

a) w głosowaniu (jednogłośnie, 4 głosami - za) podjął uchwały: 

✓ Nr LXXXV/186/2021 w sprawie oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego 

nieograniczonego nieruchomości rolnej położonej w Marszewie, gmina Pleszew.  

Z dniem 31 października 2021 roku wygasają umowy zawarte przez Powiat Pleszewski na 

dzierżawę działek położonych w miejscowości Marszew o nr ewidencyjnych: 5, 6, 53, 7/1, 24, 

55, 66 o łącznej pow. 79,0000 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta 

KZ1P/00023907/8. Są to działki użytkowane rolniczo. W celu kontynuacji prawidłowej 

gospodarki ww. nieruchomością i zapewnienia płynności wpływów z tego tytułu do budżetu 

powiatu pleszewskiego koniecznym jest wyłonienie w trybie przetargu nieograniczonego 

dzierżawcy. Zgodnie z art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 

(tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 1990 ze zm.) powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje 

Zarząd Powiatu. Uchwałą nr X/58/99 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 września 1999r. w 

sprawie określania zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości, stanowiących własność 

Powiatu upoważniono Zarząd Powiatu do dokonywania samodzielnie, bez uzyskania zgody 

Rady Powiatu czynności prawnych polegających na wydzierżawianiu lub najmie nieruchomości 

stanowiących własność powiatu. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu, 

✓ Nr LXXXV/187/2021 w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie. 

W związku z tym, że pełnienie obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej       
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w Pleszewie jest powierzone do końca roku szkolnego 2020/2021, tj. do 31 sierpnia 2021 roku, 

zachodzi konieczność przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków 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 

pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty na okres nie dłuższy niż do dnia 31 

sierpnia 2022 roku. Wielkopolski Kurator Oświaty pismem znak DKa.552.4.10.2021 z dnia 30 

marca 2021 roku  pozytywnie zaopiniował wniosek Starosty Pleszewskiego w sprawie  

przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Pleszewie Pani Kindze Kubilas-Nowickiej na okres od 1 września 2021 roku do 

31 sierpnia 2022 roku. Rada Pedagogiczna PPP w Pleszewie pozytywnie zaopiniowała 

propozycję przedłużenia powierzenia Pani Kindze Kubilas-Nowickiej pełnienia obowiązków 

dyrektora PPP w Pleszewie. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu, 

✓ Nr LXXXV/188/2021 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Centrum 

Kształcenia Zawodowego w Pleszewie. 

W związku z tym, że stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie jest 

powierzone do końca roku szkolnego 2020/2021, tj. do 31 sierpnia 2021 roku, 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. Wielkopolski Kurator Oświaty pismem znak DKa.544.12.3.2021 z dnia 8 kwietnia 

2021 roku  pozytywnie zaopiniował wniosek Starosty Pleszewskiego w sprawie  przedłużenia 

powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie Panu 

Romanowi Paruszewskiemu na okres od 1 września 2021 roku do 31 sierpnia 2023 roku. Rada 

Pedagogiczna CKZ w Pleszewie pozytywnie zaopiniowała propozycję przedłużenia powierzenia 

Panu Romanowi Paruszewskiemu stanowiska dyrektora CKZ w Pleszewie.  Zgodnie z art.63 

ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe powierzenie stanowiska dyrektora 

szkoły lub placówki należy do kompetencji zarządu powiatu. Uchwała stanowi załącznik nr 5 

do protokołu, 

✓ Nr LXXXV/189/2021 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół 

Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie. 

W związku z tym, że stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Usługowo- Gospodarczych 

w Pleszewie jest powierzone do końca roku szkolnego 2020/2021, tj. do 31 sierpnia 2021 roku, 

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 
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oświaty na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2026 roku, jednak nie krótszy niż na jeden 

rok szkolny. Wielkopolski Kurator Oświaty pismem znak DKa.552.4.7.2021 z dnia 29 marca 

2021 roku  pozytywnie zaopiniował wniosek Starosty Pleszewskiego w sprawie  przedłużenia 

powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie Pani 

Iwonie Kałużnej na okres od 1 września 2021 roku do 31 sierpnia 2026 roku. Rada Pedagogiczna 

ZSUG w Pleszewie pozytywnie zaopiniowała propozycję przedłużenia powierzenia Pani Iwonie 

Kałużnej stanowiska dyrektora ZSUG w Pleszewie.  Zgodnie z art.63 ust.1 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe powierzenie stanowiska dyrektora szkoły lub placówki 

należy do kompetencji zarządu powiatu. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu, 

✓ Nr  LXXXV/190/2021 w sprawie planowanej realizacji działania polegającego na realizacji                   

w Pleszewskim Centrum Medycznym inwestycji pod nazwą „Modernizacja i przebudowa 

pomieszczeń oddziału szpitalnego w celu zwiększenia dostępności do świadczeń chirurgii 

onkologicznej.  

Realizacja zadania pn. „Modernizacja i przebudowa pomieszczeń oddziału szpitalnego  

w celu zwiększenia dostępności do świadczeń chirurgii onkologicznej” ma niezwykle ważne 

znaczenie dla pacjentów oczekujących na zabiegi operacyjne w zakresie chirurgii onkologicznej.  

Zwiększenie dostępności do tych świadczeń (w tym w ramach Ośrodka Raka Piersi oraz Ośrodka 

Raka Jelita Grubego) uzależnione jest od zapewnienia pacjentom miejsc przeznaczonych na 

hospitalizację przed i po operacjach onkologicznych. Konieczne jest usytuowanie pododdziału 

chirurgii onkologicznej w bezpośredniej bliskości oddziału chirurgicznego, w miejsce 

dotychczasowego oddziału, który zostanie przeniesiony do nowych pomieszczeń, 

zaadoptowanych w ramach niniejszego zadania inwestycyjnego. Wartość inwestycji 

oszacowano na kwote 4,7 mln zł. Inwestycja poprawi jakość świadczonych usług medycznych 

oraz spowoduje optymalizację kosztów świadczeń zdrowotnych, w tym kosztów związanych  

z hospitalizacjami pacjentów oczekujących na zabiegi operacyjne w ramach chirurgii 

onkologicznej.  Przyjęcie przedmiotowej uchwały umożliwi Zarządowi Powiatu wystąpienie do 

Wojewody Wielkopolskiego  z wnioskiem o objęcie ww. inwestycji dotacją celową z rezerwy 

ogólnej budżetu państwa, 

b) zapoznał się ze zgłoszeniem przez wykonawcę robót budowlanych na obiekcie Zespołu Szkół 

Technicznych w Pleszewie zamiaru zawarcia umów o podwykonawstwo na realizację robót 

budowlanych obejmujących branżę elektryczną oraz branżę sanitarną. 

W dniu 12 sierpnia 2021 roku wykonawca robót budowlanych w ramach zadania pn. Modernizacja 

budynku Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie – Firma  Antczak Sprzątanie Remonty Handel Sp. 

z o.o. zwrócił się z wnioskiem o akceptację umów z podwykonawcami w zakresie: 

1) Branży elektrycznej – umowa z firmą PAGRA Sp. z o.o. z siedzibą 63-520 Grabów nad Prosną, 

2) Branży sanitarnej – umowa z firmą PHU INSTALATOR s.c. z siedzibą 63-400 Ostrów Wlkp. 

Zgodnie z zapisami umowy OR.032.50.2021 zawartej w dn. 06.07.2021 r. Zamawiający ma 7 dni na       

zgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonych projektów umów o podwykonawstwo. Zarząd akceptuje 

ww. umowy, z zastrzeżeniem, że termin realizacji robót powierzonych podwykonawcom nie może 

wykraczać poza termin wykonania wskazany w §10 ust. 1 umowy nr OR.032.50.2021, tj. 13 grudnia 

2021 r.  Jednocześnie z uwagi na zapisy § 9 ust. 6 ww. umowy („w przypadku zawarciu 

umowy/umów o podwykonawstwo, o których mowa w § 7, zapłata wynagrodzenia wykonawcy 

uwarunkowana jest przedstawieniem przez wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom….”) sugeruje się skrócenie w umowach                                   

z podwykonawcami terminu płatności na rzecz podwykonawców do 14 dni, 
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c) na wniosek Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej 

Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. Generała Stanisława Zarząd wyraził zgodę na 

współfinansowanie wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy  Pleszew  posiłków regenerujących dla 

strażaków startujących w V Wojewódzkich Zawodach Sportowo- Pożarniczych. Zawody te mają na 

celu wyłonienie reprezentacji Województwa Wielkopolskiego na zawody krajowe. Zawody odbędą 

się w miejscowości Kowalew. 

Ad.6  

Przyjął informacje : 

1.  Naczelnika Wydziału NR Izabeli Wasińskiej o:  

✓ wydanej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu w dn. 9 sierpnia 2021 r. decyzji 

uchylającej w całości zaskarżoną decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew znak 

AU.6730.152.2017 z dnia 23 października 2020 roku w sprawie odmowy ustalenia warunków 

zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku 

handlowo-usługowego (sklep odzieżowy) na cele mieszkaniowe na terenie położonym                            

w Pleszewie przy ul. Wyspiańskiego, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 

2421/37 (obręb Miasto i Gmina Pleszew) oraz ustalającej warunki zabudowy na rzecz 

inwestorów dla ww. inwestycji -  decyzja ostateczna.  

✓ wniosku z dnia 13 sierpnia 2021 r. Wójta Gminy Gołuchów o ponowne uzgodnienie projektu 

zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w granicach 

działek Nr 28, 29/2, 30, 1, 32, 33, 34, 35/1, 35/2, 36/2, 36/3/ 36/4, 37(a,b,c,d,e,f), 38 arkusz               

1 obręb Krzywosądów” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie 

odpowiednich zadań rządowych i samorządowych – ustalenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Krzywosądowie wzdłuż drogi 

krajowej nr 11 Gmina Gołuchów. Na obszarze miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  wyznaczono w większości tereny zabudowy usługowej lub obiektów 

produkcyjnych, składów i magazynów, a także w uzupełnieniu tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej lub zabudowy usługowej, tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 

rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oraz tereny drogi publicznej klasy dojazdowej. Plan 

wykazuje zgodność ze studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Gołuchów. Lokalizacja zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz zabudowy zagrodowej 

w granicach opracowania wynika  z istniejącego stanu zagospodarowania terenu. Zarząd nie 

wniósł uwag. 

2. Starosty Pleszewskiego Macieja Wasielewskiego o :  

✓ złożeniu trzeciego wniosku na zadania inwestycyjne powiatu z Rządowego Funduszu  Polski 

Ład.  Wniosek został złożony na modernizację infrastruktury elektroenergetycznej wraz                                      

z poprawą efektywności energetycznej budynków Pleszewskiego Centrum Medycznego.                         

W ramach projektu  zaplanowano:  

o zakup, dostawę, montaż i uruchomienie transformatorów oraz rozdzielnic 

elektrycznych  wraz z osprzętem, 

o budowę lub przebudowę pomieszczeń komory transformatorów, agregatów 

prądotwórczych i rozdzielnic elektrycznych, 

o przystosowanie rozdzielnic do zwiększenia efektywności pracy oraz rozbudowy 

instalacji fotowoltaicznej, 

o wymianę okien, drzwi i parapetów oraz termoizolację dachów w budynkach szpitala, 
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✓ złożeniu trzech wniosków do Wojewody Wielkopolskiego w ramach Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg tj.: 

- przebudowa drogi powiatowej nr 3090P (ul. Kolejowa) w m. Gizałki, 

- przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka, 

- przebudowa drogi powiatowej nr 5145P Polskie Olędry - Dobrzyca. Etap I. 

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

zamknął debatę LXXXV posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

 

Załączniki: 

Nr 1 -  Lista obecności. 

Nr 2  - Porządek obrad. 

Nr 3 – Uchwała Nr LXXXV/186/2021 w sprawie oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego 

nieograniczonego nieruchomości rolnej położonej w Marszewie, gmina Pleszew.  

Nr 4 – Uchwała Nr LXXXV/187/2021 w sprawie w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia 

obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie. 

Nr 5 – Uchwała Nr LXXXV/188/2021 w sprawie w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska 

dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie. 

Nr 6  - Uchwała Nr LXXXV/189/2021 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu 

Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie. 

Nr 7 – Uchwała Nr  LXXXV/190/2021 w sprawie planowanej realizacji działania polegającego na 

realizacji  w Pleszewskim Centrum Medycznym inwestycji pod nazwą „Modernizacja i przebudowa 

pomieszczeń oddziału szpitalnego w celu zwiększenia dostępności do świadczeń chirurgii onkologicznej.  

 

 

 
Protokołowała: 
 

Beata Napierała 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 


