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      Protokół nr 87/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

   w dniu 31 sierpnia  2021 r., o godz.13.00  

                                         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. 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 86/2021 z posiedzenia w dniu 26 września 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, 5 głosami - za) uchwałą nr  LXXXVI/191/2021 powierzył pełnienie 

obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie Pani Izabeli Mikstackiej-Mikule – 

nauczycielowi Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie na okres od dnia 1 września 2021 roku do 

dnia 31 sierpnia 2022 roku.  Kandydatura Pani Izabeli Mikstackiej-Mikuły uzyskała pozytywną  

opinię Wielkopolskiego  Kuratora Oświaty i Rady Pedagogicznej ZST.  Uchwała stanowi załącznik nr 

3 do protokołu, 

b) przyznał dodatek motywacyjny i dodatek unkcyjny dla pełniącej obowiązki dyrektora  Zespołu Szkól  

Technicznych  w Pleszewie Izabeli Mikstackiej-Mikuły,  na okres od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 

2021 r.,  w  wysokości:  

✓ 737 zł dodatku motywacyjnego, tj. 25% stawki minimalnej wynagrodzenia zasadniczego 

nauczyciela stażysty o najwyższym poziomie wykształcenia,  

✓ 1 976 zł dodatku funkcyjnego, tj. 67% stawki minimalnej wynagrodzenia zasadniczego 

nauczyciela stażysty o najwyższym poziomie wykształcenia, 

c) zatwierdził wyniki postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Modernizacja Budynku Centrum 

Kształcenia Zawodowego w Pleszewie” W ramach przetargu wpłynęła 1 oferta firmy Instalatorstwo 

Elektryczne Roman Czarnyszka Tacznów II. 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: 

109 453,30 zł.  Gwarancja 36 miesięcy , 

d) zatwierdził SIWZ dla  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego w  trybie    

podstawowym na wykonanie zadania pod nazwą „Zakup sprzętu dydaktycznego na potrzeby nauki 

zawodu technik mechatronik i technik energetyk w Zespole Szkół Technicznych  w Pleszewie”. 

Zamówienie podzielono na dwa zadania. Zadanie nr 1  „Zakup sprzętu dydaktycznego na potrzeby 
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nauki zawodu technik mechatronik w Zespole Szkół Technicznych w  Pleszewie”. Zadanie nr 2 „ 

Zakup sprzętu dydaktycznego na potrzeby nauki zawody technik energetyk w Zespole Szkół 

Technicznych w Pleszewie”. Kryteria wyboru oferty będzie stanowić cena 60%, okres gwarancji 20 

%, czas reakcji serwisu 20% . Termin składania ofert upływa   z dniem  15. 09. 2021 godz. 10:00,   

Termin realizacji dostawy wynosi 60 dni od dnia podpisania umowy, 

 

Ad.6  

Zarząd przyjął informację Starosty Pleszewskiego Macieja Wasielewskiego nt przebiegu Dożynek 

Powiatowych,  które odbyły się 29 sierpnia br. Msza śwęta została odprawiona w kościele Klasztorze 

Franciszkańskim p.w. św. Michała Archanioła w Choczu. W godzinach popołudniowych został 

zorganizowany koncert „DLA JÖRGA” - dedykowany Landratowi Ammerlandu (Dolna Saksonia) Jörgowi 

Bensbergowi, który właśnie kończy swoje urzędowanie i przechodzi na emeryturę. Gość honorowy 

uroczystości w podziękowaniu za 21 lat polsko-niemieckiej współpracy otrzymał symboliczny klucz do 

Powiatu Pleszewskiego, wykonany z brązu przez pleszewskich rzemieślników. 

 

Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 14-tej, 

zamknął debatę LXXXV posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

 

Załączniki: 

Nr 1 -  Lista obecności, 

Nr 2  - Porządek obrad 

Nr 3  - Nr LXXXVI/191/2021 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków 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      ………………………… 

 

 

 

 

 

 


