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       Protokół nr 86/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

w dniu 26 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. Danuta Mandryk       - Inspektor Wydziału Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju (NR). 

 

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 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie ustalenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na trenie Powiatu Pleszewskiego w 2022 roku. Przyjęty 

projekt wyznacza dyżury aptek zlokalizowanych tylko w granicach miasta Pleszewa. W system dyżurów 

nie są włączone apteki funkcjonujące na terenie gmin powiatu pleszewskiego. W opinii Zarządu 

przyjęte rozwiązanie w dostateczny sposób zapewnia  potrzeby mieszkańców w zakresie dostępności 

do usług farmaceutycznych w porze nocnej. Szczególnie, że lokalizacja punktu, gdzie udzielane są 

świadczenia medyczne w ramach tzw. ”wieczorynki”, czyli w porze nocnej, niedzielę, święta i inne dni 

wolne od pracy w Pleszewskim Centrum Medycznym z siedzibą w mieście Pleszewie, każdorazowo 

wymusza konieczność wizyty   w Pleszewie.  Projekt uchwały wymaga jeszcze zaopiniowania przez 

Burmistrzów/Wójtów gmin powiatu pleszewskiego oraz przez Okręgową Izbę Aptekarską w Kaliszu. 

 

 Ad. 5 

Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk; 

a) zaakceptował przedstawioną przez Starostę Macieja Wasielewskiego kandydaturę Pani Izabeli 

Mikstackiej – Mikuły , nauczyciela ZST , na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych                                

w Pleszewie. Pani Izabela Mikstacka- Mikuła jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza Wydziału Neofilologii, kierunek filologia rosyjska. Ukończyła studia podyplomowe 

uprawniające do nauczania matematyki, informatyki, edukacji do bezpieczeństwa i higieny pracy, 

a także kurs z zakresu organizacji i zarzadzania oświatą. Posiada 28-letni staż pracy w zawodzie 

nauczyciela. 1 września 1993 roku została zatrudniona w Szkole Podstawowej w Górznie 

początkowo na stanowisku nauczyciela, a później wicedyrektora. Od 1 września 2001 roku do 19 

sierpnia br. była zatrudniona w Zespole Szkół Usługowo-gospodarczych w Pleszewie na stanowisku 

nauczyciela, a w 2005-2013 roku na stanowisku wicedyrektora. Od 20 sierpnia 2021 roku jest 

zatrudniona w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie. Jako pracownik ZSU-G w Pleszewie Pani 

Izabela Mikstacka – Mikuła aktywnie włączała się w życie szkoły.  Zarząd zobowiązał Naczelnika OK 

do pozyskania wymaganych prawem opinii organu nadzoru pedagogicznego i Rady Pedagogicznej 
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w ZST w Pleszewie o wybranej kandydatce celem powierzenia jej obowiązków dyrektora Zespołu 

Szkół Technicznych w Pleszewie na okres od dnia 1 września 2021 roku do dnia 31 sierpnia 2022 

roku. Temat będzie przedmiotem najbliższego posiedzenia Zarządu,  

b) zapoznał się z zawiadomieniem Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o podjęciu uchwały nr 

XXXI/311/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Wschodniej                     

i Polnej w Pleszewie . Dla obszaru objętego ww. Uchwałą – tereny zlokalizowane przy ul. 

Wschodniej, Polnej, Komunalnych w Pleszewie, obowiązuje obecnie plan zagospodarowania 

przestrzennego „Pleszew rejon ulic Kaliska – Piaski” dla południowo – wschodniej części miasta 

Pleszewa – Etap II, uchwalony Uchwałą nr XVII/195/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 

września 2016 r. W planie tym obszary nim objęte przeznaczone są w głównej mierze pod 

zabudowę techniczno-produkcyjną, zabudowę mieszkalnictwa jednorodzinnego i usług oraz 

zabudowę usług i techniczno-produkcyjną. W wyniku przeprowadzonej analizy wniosków 

wniesionych przez właścicieli nieruchomości o zmianę przeznaczenia terenu oraz ustaleń 

dotychczas obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdzono potrzebę 

opracowania nowego dokumentu planistycznego dla tego obszaru. Ustalenie przeznaczenia                          

i określenie sposobów zagospodarowania terenu dla nieruchomości zlokalizowanych w tym 

obszarze umożliwi ich zagospodarowanie w sposób zorganizowany i zgodny z kierunkami rozwoju 

przyjętymi w obowiązującym studium, które ustala dla tego terenu przede wszystkim funkcję 

mieszkaniową jednorodzinną z zabudową usługową oraz obiektów produkcji, składowania                            

i magazynów lub zabudowę usług. Zarząd nie wniósł uwag, 

c) zatwierdził wyniki postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Zakup czwartej osi CNC 

/podzielnica sterowana numerycznie  dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie”. 

W ramach przetargu złożono 1 ofertę DMG MORI Polska Spółka z o. o Pleszew. Na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia, oferta spełnia wymogi 

zawarte  w specyfikacji , a w wyniku punktowej oceny oferta uzyskała ilość punktów t.j. 60,00. Cena 

za wykonanie zadania wynosi: 135 828,90 zł, 

d) wyraził zgodę na najem  gruntu stanowiącego działkę nr 221/22 przy ulicy Poznańskiej 127                                                    

będącego własnością powiatu pleszewskiego. Na przedmiotowym gruncie będzie postawiony 

nietrwale związany z gruntem budynek gospodarczy (blaszak) o wymiarach (3,5 na 5 m2 ). Umowa 

najmu gruntu zostanie zawarta na okres 3 lat z możliwością wcześniejszego rozwiązania umowy 

przez każdą ze stron z zachowaniem 2 miesięcznego okresy wypowiedzenia,  

 

Ad.6  

Przyjął informacje : 

Wicestarosty Damiana Szwedziaka o zaawansowaniu prac modernizacyjnych w Zespole Szkół 

Technicznych w Pleszewie. Pan Wicestarosta poinformował o rozpoczęciu robót budowlanych. Trwają 

wyburzenia ścian zgodnie z projektem. Wykonano bruzdowania pod nową instalację elektryczną. 

Spodziewana jest dostawa i montaż nowych pieców Centralnego Ogrzewania. 

 

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

zamknął debatę LXXXVI posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 
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Załączniki: 

Nr 1 -  Lista obecności. 

Nr 2  - Porządek obrad. 

 
 
Protokołowała: 
 

Beata Napierała 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 


