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            Protokół nr 92/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

   w dniu 20 października 2021 r., o godz.12.00  

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

1. Sławomir Sobczyk – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu   i  Turystyki (OK). 

 

Ad. 1 

Wicestarosta Pleszewski Damian Szwedziak dokonując otwarcia posiedzenia powitał zebranych, 

usprawiedliwił nieobecność Starosty  Pleszewskiego , stwierdził quorum oraz przedstawił 

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

Ad. 2 

Zarząd, przez aklamację, przyjął protokół   nr 91/2021 z posiedzenia w dniu 13 października 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 : 

• zmiany uchwały Nr XVII/143/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lutego 2021 r.                                   

w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii rozwoju powiatu pleszewskiego do roku 

2030, 

• zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 r., 

• zmiany uchwały nr XXI/166/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 lipca 2021r.  

 w sprawie przyjęcia do realizacji zadań samorządu województwa dotyczących  

 zwiększania dostępności i podnoszenia jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie  

 leczenia uzależnienia od alkoholu. 

Ad. 5 

Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk; 

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

• Nr XCII/199/2021 w sprawie ogłoszenia konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w 
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zgodnie z Uchwałą Rady 
Powiatu Nr XLV/242/10 Zarząd zobowiązany jest przeprowadzić konsultacje projektów aktów 
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Projekt 
Programu Współpracy Powiatu Pleszewskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz 
Podmiotami wymienionymi w art. 3ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego należy do 
takich aktów. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu, 

• Nr XCII/200/2021 w sprawie  wyrażenia zgody na złożenie wniosku o udzielenie wsparcia 

finansowego dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Pleszewie, o którym mowa w par.4 ust.7 

Uchwały Rady Ministrów w sprawie zasad udzielenia wsparcia na rozwijanie kompetencji 

podstawowych i przekrojowych u dzieci i młodzieży – Laboratoria Przyszłości dla Naczelnika 
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Wydziału Oświaty Kultury Sportu i Turystyki. 

Szkoła Podstawowa Specjalna w Pleszewie złożyła formularz aplikacyjny do Ministerstwa 

Edukacji i Nauki wyrażając chęć przystąpienia do programu Laboratoria Przyszłości.  

Celem programu jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów 

kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz 

matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od 

państwa wsparcie finansowe aby uczniowie mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i 

zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane jeszcze w 2021 

roku w całości z góry - bez konieczności wniesienia wkładu własnego. 

Podstawą prawną jest Uchwała NR 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 roku  

w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego 

polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” . Uchwała 

stanowi załącznik nr 4 do protokołu, 

b) decyzją  NR.6844.2.14.2021 postanowił oddać w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych                                
w Pleszewie nieruchomości  stanowiące własność Powiatu Pleszewskiego, oznaczone                  
w ewidencji gruntów jako działki: 

- nr 76/2 o powierzchni 0,0918 ha, ark. mapy 22 – obręb Sośnica, gm. Dobrzyca, dla której 

prowadzona jest księga wieczysta nr KZ1P/00041155/3, 

- nr 77/2 o powierzchni 0,1849 ha, ark. mapy 22 – obręb Sośnica, gm. Dobrzyca, dla której 

prowadzona jest księga wieczysta nr KZ1P/00041155/3. 

Ad.6  

Przyjął informacje : 

 Naczelnika Wydziału NR Izabeli Wasińskiej o:  

✓ zawiadomieniu Wojewody Wielkopolskiego z dn. 11 października 2021 r. o wszczęciu na 

wniosek Polskich sieci Elektroenergetycznych S.A. zs w Konstancinie Jeziornie postępowania o 

wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.  

„Podwieszenie drugiego toru 400 kV na linii Ostrów – Kromolice wraz z rozbudową stacji 

400/110 kV Ostrów i stacji 400/110 kV Kromolice)”.    Zakres inwestycji obejmuje podwieszenie 

przewodów fazowych na torze drugim istniejącej linii 400 kV Ostrów-Kromolice wraz                                 

z wymianą przewodu odgromowego stalowo-aluminiowego na przewód odgromowy OPGW 

na torze drugim oraz wymianą przewodu odgromowego OPGW na torze pierwszym oraz 

pracami dostosowawczymi na stacjach końcowych. Planowane prace będą odbywały się                           

w oparciu o już istniejącą infrastrukturę, prace nie będą obejmowały zmiany usytuowania 

słupów. Inwestycja na terenie Powiatu Pleszewskiego przebiega przez teren Gminy Dobrzyca 

(południowo – zachodnia cz. Gminy, w granicach obrębów: Koźminiec, Izbiczno, Dobrzyca, 

Polskie Olędry, Trzebin, Galew). Celem inwestycji jest umożliwienie pełnego wykorzystania 

wybudowanej już infrastruktury sieciowej, co pozwoli na zwiększenie pewności zasilania 

północno- zachodniej Polski oraz poprawi bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznej                     

w całym regionie, w tym w aglomeracjach poznańskiej i kalisko -ostrowskie. 

Ww. decyzja jest wydawana w trybie Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji 

strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Zawiadomienie zostało skierowane do 

właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych ww. inwestycją.  Inwestycja 

obejmuje również kilkanaście działek, których właścicielem jest Powiat Pleszewski. Są to działki 

stanowiące drogi powiatowe. W odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie 

ww. decyzji, do dnia w którym decyzja ta stanie się ostateczna, nie wydaje się decyzji                                  
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o pozwoleniu na budowę, a toczące się postępowania ulegają zawieszeniu z mocy prawa. 

Zawiesza się również postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji                            

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

✓ zawiadomieniu Wójta Gminy Gołuchów z dnia 12 października 2021 r. o podjęciu przez Radę 

Gminy Gołuchów uchwały nr XII/114/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. o przystąpieniu do 

sporządzenia mpzp dla części miejscowości Gołuchów, w rejonie ulicy Mickiewicza, ulicy 

Reymonta, ulicy Jarmickiego oraz rejonie ulicy Kościuszki. Projekt przedstawionego planu nie 

koliduje z inwestycjami powiatowymi i nie obejmuje nieruchomości powiatowych. Jak wynika 

z uzasadnienia do ww. uchwały właściciele nieruchomości objętych planem wystąpili                                 

z wnioskami o zmianę dotychczas obowiązującego dla tego obszaru planu z uwagi na to, że 

ogranicza on ich przyszłe plany inwestycyjne. Plan w większości dotyczy obszarów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Ad.7 

Wicestarosta Pleszewski Damian Szwedziak – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 13-tej, 

zamknął debatę  XCII posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

 

Załączniki: 

Nr 1 -  Lista obecności. 

Nr 2  - Porządek obrad.  

Nr 3 – Uchwała Nr XCII/199/2021 sprawie ogłoszenia konsultacji z radą działalności pożytku publicznego 

lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji. 

Nr 4 – Uchwała Nr XCII/200/2021 w sprawie  wyrażenia zgody na złożenie wniosku o udzielenie 

wsparcia finansowego dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Pleszewie, o którym mowa w par.4 ust.7 

Uchwały Rady Ministrów w sprawie zasad udzielenia wsparcia na rozwijanie kompetencji 

podstawowych i przekrojowych u dzieci i młodzieży – Laboratoria Przyszłości dla Naczelnika Wydziału 

Oświaty Kultury Sportu i Turystyki. 

 

Protokołowała: 
 

Beata Napierała                               

 

Starosta  Maciej Wasielewski         nieobecny 

 

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

 

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

 

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

 

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