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      Protokół nr  93/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

   w dniu 29 października 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.) oraz 

zaproszeni goście ; 

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

2. Maria Ratajczak-Gramala – Z-ca Naczelnika Wydziału Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju 

3. Izabela Wnuk – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego 

 

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 CXII /2021 z posiedzenia w dniu 20 października 2021r. 

(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 : 

a) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego , 

b) zmiany uchwały nr IV/29/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie 

określenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz określenia zakresu jej 

zadań, 

c) autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/169/2021 z dnia 13 

sierpnia 2021r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań  

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie 

Pleszewskim w 2021r. 

 

Ad. 5 

Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk; 

a) przyjął informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021. Obowiązek 

przygotowania i przedłożenia radzie powiatu przedmiotowej informacji wynika z zapisów ustawy 

Prawo oświatowe. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

b) w głosowaniu (jednogłośnie, 5 głosami - za) podjął uchwałę nr XCIII/201/2021  w sprawie 

uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi 

Marszew, gmina Pleszew. Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podjęciu przez radę gminy uchwały o 
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przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego występuje o uzgodnienie projektu planu do 

wojewody, zarządu województwa oraz zarządu powiatu.  

W związku z uchwałą Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie przystąpienia do sporządzenia      

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Marszew Burmistrz Miasta  

i Gminy Pleszew zwrócił się do Zarządu Powiatu w Pleszewie z prośbą o uzgodnienie projektu ww. 

planu wraz prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie odpowiednich zadań rządowych  

i samorządowych, ustalając termin dokonania uzgodnień – 14 dni od dnia otrzymania projektu. 

Obszar uzgadnianego planu od południa ograniczony jest drogą (dz. nr 58/4), od zachodu drogą 

powiatową nr 4308P (Grab – Pleszew), od wschodu droga powiatową nr 4325P (Broniszewice – 

Marszew oraz drogą gminną (działka nr 75). Dla części tego obszaru obowiązuje miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego zespołu elektrowni wiatrowych w gminie Pleszew, uchwalony 

uchwałą Rady Miejskiej w Pleszewie nr XIII/165/2016 z dnia 12 maja 2016 r.. 

Na obszarze planu znajdują się trzy działki stanowiące własność Powiatu Pleszewskiego. Są to 

działka nr 24 stanowiąca grunty orne, dz. nr 53 stanowiąca drogę wewnętrzną oraz dz. nr 66 

stanowiąca rów. Stanowią one przedmiot dzierżawy osoby prywatnej.  

W obszarze planu rozmieszczone zostały w zdecydowanej większości tereny rolnicze, lasu i teren 

zieleni, w mniejszym stopniu teren zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów lub usług oraz 

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub/i usług, teren drogi wewnętrznej (dz. nr 53)  

i teren drogi publicznej klasy lokalnej (dz. nr 58/4). Rozwiązanie to jest zgodne z obowiązującym 

dla tego terenu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Pleszew.  

Przyjęte w przedstawionym do uzgodnienia projekcie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego założenia  nie kolidują z zadaniami realizowanymi i planowanymi do realizacji przez 

Powiat Pleszewski – uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

c) w głosowaniu (jednogłośnie, 5 głosami – za) podjął uchwałę nr XCIII/202/2021 w sprawie zmiany 

uchwały nr LXXXII/184/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 16 lipca 2021r. o powołaniu 

komisji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie 

dostaw z zakresu realizacji projektu pn.:” Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie 

Pleszewskim – modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum 

Kształcenia Zawodowego w Pleszewie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Do 

wcześniej powołanego składu komisji dołączono pracownika Wydziału Organizacyjno-

Administracyjnego realizującego zadania z zakresu informatycznego Pana Mateusza 

Lewandowskiego. – uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

d) w głosowaniu (jednogłośnie, 5 głosami – za) podjął uchwałę XCIII/203/2021 w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania Powiatu Pleszewskiego z zakresu pomocy 

społecznej polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży w 

Broniszewicach w drodze powierzenia zadania publicznego na lata 2022 – 2026. Dotychczasowa 

umowa na realizację przedmiotowego zadani kończy się 31 grudnia 2021r. – uchwała stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu. 
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Ad.6  

Przyjął informację Starosty Pleszewskiego o przyznaniu Pleszewskiemu Centrum Medycznemu w 

Pleszewie kwoty 5 000 000,00 zł m.in.  na : 

- wymianę okien, 

- wymianę parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, 

- malowanie elewacji, 

- budowa nowego budynku transforatorownii . 

Całkowity koszt w/w pracy został oszacowany na kwotę 5 600 000,00 zł. Wkład własny 600 000,00 zł. 

 

Ad.7  

Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 9.35 zamknął 

debatę  XCIII posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

 

Załączniki: 

Nr 1 -  Lista obecności, 

Nr 2  - Porządek obrad, 

Nr 3 – Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/21 

Nr 4 – Uchwała nr XCIII/201/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 października 2021r. w sprawie 

uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Marszew, 

gmina Pleszew, 

Nr 5 – Uchwała nr XCIII/202/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 października 2021r. w sprawie 

zmiany uchwały nr LXXXII/184/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 16 lipca 2021r. o powołaniu 

komisji do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie dostaw  

z zakresu realizacji projektu pn.:” Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim 

– modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia 

Zawodowego w Pleszewie „ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, 

Nr 6 – Uchwała XCIII/203/2021 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 29 października 2021r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania Powiatu Pleszewskiego z zakresu pomocy 

społecznej polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży  

w Broniszewicach w drodze powierzenia zadania publicznego na lata 2022-2026. 

 

 

Protokołowała: 
 

Izabela Wnuk                               

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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