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            Protokół nr 95/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

   w dniu 15 listopada 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.) oraz 

zaproszeni goście ; 

1. Izabela Wasińska   - Naczelnik 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 93/2021 z posiedzenia w dniu 29 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 : 

a) ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów. 

Ad. 5 

Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk; 

a) w głosowaniu (jednogłośnie, 5 głosami - za) podjął uchwały: 

• Nr XCV/205/2021 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 r. Wprowadzone 
przedmiotową uchwałą zmiany budżetowe polegają m.in. na zwiększeniu planu dochodów i 
wydatków budżetowych o: 

− 25 800,00 zł  dla Nadzoru Budowlanego przeznaczeniem na działalność  usługową, 

− 204 802,00 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem 
na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, 

− 30.000,00  zł dla Nadzoru budowlanego z przeznaczeniem na bieżącą działalność 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, 

− 29 896,00 zł z  przeznaczeniem na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia  
Ministra Edukacji i Nauki pn. „ Poznaj Polskę”. 

Przedmiotowa uchwała zabezpiecza też wkład własny powiatu o łącznej kwocie 43 797,11 zł                
w związku z uzyskaniem dofinansowania  z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na następujące  
zadania drogowe :  

− „Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 
4309P    w m. Kowalew”. 

− „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ul. Poznańskiej w Dobrzycy – wykonanie nowego 
przejścia dla pieszych.”  

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu, 

• Nr  XCV/206/2021 w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego 
na 2022 r.  Projekt budżetu zakłada dochody w wysokości 88 641 332,59 zł  oraz wydatki                                             
w wysokości 94 004 720,67 zł  , w tym wydatki majątkowe wynoszą 14 371 597,61 zł, co stanowi 
15% ogółem wydatków. Główną pozycję wydatków majątkowych stanowią inwestycje drogowe 
na które przewidziano 8 450 000, 00 zł. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu , 
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• Nr XCV/207/2021  w sprawie ustalenia projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Pleszewskiego. Założenia WPF odpowiadają przyjętemu wyżej projektowi budżetu na 2022 r. 
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu, 

• Nr XCV/208/2021    w sprawie  powołania składu komisji konkursowej do opiniowania ofert          

w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Pleszewskiego             

w zakresie udzielania  nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Pleszewskiego w 2022r 

Powołano komisję w składzie :  

 Urszula Balicka               Przewodnicząca Komisji 

Justyna Koza      Członek Komisji 

Marlena Świątek     Członek Komisji 

Marian Sztamburski     Członek Komisji                                                                                                                                                                                

Izabela Wnuk      Sekretarz Komisji 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej i ustawy o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie Zarząd Powiatu do dnia 30 listopada każdego roku 

powierza prowadzenie zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej organizacji pozarządowej. Odbywa się to 

wyłącznie w ramach procedury otwartego konkursu ofert. 13 października br. Zarząd Powiatu 

w Pleszewie podjął uchwałę o ogłoszeniu przedmiotowego konkursu. Jednym z etapów 

procedury konkursowej jest powołanie komisji, która dokonuje oceny formalnej                                                

i merytorycznej złożonych ofert.  Starosta Pleszewski wydał zarządzenie, na podstawie którego 

organizacje pozarządowe mogły zgłaszać swoich przedstawicieli do składu przedmiotowej 

komisji. Termin zgłaszania został wyznaczony na 10 listopada 2021r. Żadna z organizacji nie 

zgłosiła przedstawiciela. W związku z powyższym zaproponowano do składu komisji 

pracowników Starostwa Powiatowego, którzy mają już doświadczenie w przeprowadzaniu 

otwartych konkursów na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzenia punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Zadaniem komisji 

konkursowej jest przeprowadzenie procedury konkursowej zgodnie z zasadami określonymi w 

przepisach prawa oraz w ogłoszeniu otwartego konkursu i w formie protokołu przedstawienie 

wyników swojej pracy Zarządowi Powiatu w Pleszewie. Po zatwierdzeniu wyników konkursu 

przez Zarząd Powiatu nastąpi podpisanie stosownej umowy. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu, 

• Nr XCV/209/2021 w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Powiatu Pleszewskiego 

na sztandarze. Wielkopolskie Archiwum Społeczne  zwróciło się z prośbą do Zarządu Powiatu    

w Pleszewie o wyrażenie zgody na umieszczenie herbu Powiatu Pleszewskiego na swoim 

sztandarze. Wielkopolskie Archiwum Społeczne z siedzibą w Śremie gromadzi, przechowuje i 

udostępnia zdjęcia, pocztówki,  dokumenty itp. związane z regionem Wielkopolski. Na 

przedmiotowym sztandarze obok herbu Powiatu Pleszewskiego znajdą się także herby Powiatu 

Śremskiego, Tureckiego, Gostyńskiego, Kaliskiego, Poznańskiego, Obornickiego  

i  Średzkiego. Na awersie w centralnym miejscu znajdzie się herb Województwa 

Wielkopolskiego. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu, 

• Nr XCV/210/2021  w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2022 rok. Zgodnie z regulacją art. 

38b ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(t.j. Dz.U. z 2020r., poz.821 ze zm.) Zarząd Powiatu sprawuje kontrolę nad organizatorami 
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rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka 

oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Do sprawowania kontroli Zarząd Powiatu 

może upoważnić w formie pisemnej członka zarządu, pracownika urzędu albo kierownika 

jednostki organizacyjnej powiatu. Kontrola jest przeprowadzana zgodnie z procedurą 

określającą zasady sprawowania kontroli, przyjętą uchwałą nr XXXI/59/2019 Zarządu Powiatu 

w Pleszewie z dnia  23 października 2019 roku. W celu realizacji zadań kontrolnych powołuje 

się zespół ds. kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz zespół ds. kontroli 

nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami 

opiekuńczo-wychowawczymi. Zespoły przygotowują roczne plany kontroli, które zatwierdza 

Zarząd Powiatu w Pleszewie. Z przeprowadzonych kontroli sporządza się protokół. Uchwała 

stanowi załącznik nr 7 do protokołu, 

b) upoważnił : 

• Pana Damiana Szwedziaka, Panią Agnieszkę Tomaszewską i Panią Marlenę Świątek 

członków zespołu do przeprowadzenia planowej kontroli Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie – organizatora pieczy zastępczej w Powiacie Pleszewskim  ( upoważnienie nr 

2/2021,3/2021 i 4/2021 ), 

• Pana Damiana Szwedziaka, Panią Grażynę Kaczmarek i Panią Marlenę Świątek członków 

zespołu do przeprowadzenia planowej kontroli Domu Dziecka w Pleszewie w zakresie 

sprawdzenia wykonywania zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej przez organizatora pieczy rodzinnej ( upoważnienie nr 5/2021, 6/2021 i 

7/2021 ), 

• Pana Damiana Szwedziaka, Panią Grażynę Kaczmarek i Panią Marlenę Świątek członków 

zespołu do przeprowadzenia planowej kontroli Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie                

w zakresie sprawdzenia wykonywania zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej przez organizatora pieczy rodzinnej ( upoważnienie nr 8/2021, 

9/2021 i 10/2021 ), 

• Pana Damiana Szwedziaka, Panią Grażynę Kaczmarek i Panią Marlenę Świątek członków 

zespołu do przeprowadzenia planowej kontroli Salezjańskiej Placówki Wsparcia Dziecka i 

Rodziny im. św. Rodziny w Pleszewie w zakresie sprawdzenia wykonywania zadań 

wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przez 

organizatora pieczy rodzinnej   ( upoważnienie nr 11/2021, 12/2021 i 13/2021 ), 

• Pana Damiana Szwedziaka, Panią Grażynę Kaczmarek i Panią Marlenę Świątek członków 

zespołu do przeprowadzenia planowej kontroli Rodzinnego Domu Dziecka                                         

w Białobłotach w zakresie sprawdzenia wykonywania zadań wynikających z ustawy                     

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przez organizatora pieczy rodzinnej                        

( upoważnienie nr 14/2021, 15/2021 i 16/2021), 

c) zapoznał się z wnioskiem o najem lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu 

Pleszewskiego. Nieruchomość lokalowa  położona jest  przy ulicy Poznańskiej 127/8   na II piętrze. 

Powierzchnia użytkowa lokalu 31,10 m². W związku ze śmiercią poprzedniego najemcy , zgodnie  z 

Uchwałą Nr XXXIV/255/01 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 września 2001 roku   oraz Uchwałą 

Nr X/58/99 z Rady Powiatu w Pleszewie z 28 września 1999 r. Zarząd wyraził zgodę na najem lokalu 

bez przetargu na okres 3 lat , stawka czynszu pozostaje  na dotychczasowym poziomie.  Zarząd 

zlecił Wydziałowi NR przeprowadzenie procedury najmu i przygotowanie stosownej umowy, 
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d) decyzjami :       

• NR.6844.2.17.2021 postanowił oddać w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych                      

w Pleszewie z siedzibą w Pleszewie, ul. Hallera 54, nieruchomość stanowiącą własność Powiatu 

Pleszewskiego, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka: nr 874/2                                                         

o powierzchni 0,2500 ha, ark. mapy 3 – obręb Olesiec, gm. Chocz, dla której prowadzona jest 

księga wieczysta nr KZ1P/00041073/4. 

• NR.6844.2.16.2021 postanowił oddać w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych                                   

w Pleszewie z siedzibą w Pleszewie, ul. Hallera 54, nieruchomość stanowiącą własność Powiatu 

Pleszewskiego, oznaczoną w ewidencji gruntów - nr 25 o powierzchni 0,0900 ha, ark. mapy 1 – 

obręb Gustawów, gm. Dobrzyca,  nr 32 o powierzchni 0,0900 ha, ark .mapy 1 – obręb 

Gustawów, gm. Dobrzyca, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KZ1P/00041074/1, 

• NR.6844.2.15.2021 postanowił oddać w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych                               

w Pleszewie z siedzibą w Pleszewie, ul. Hallera 54, nieruchomość stanowiącą własność Powiatu 

Pleszewskiego, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka: - nr 171/2 o powierzchni 2,6105 

ha, ark. mapy 1 – obręb Józefów, gm. Chocz, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr 

KZ1P/00041075/8, 

e) zapoznał  się z wnioskiem Komisji Strategii, Rozwoju Regionalnego i Promocji Rady Powiatu                        
w Pleszewie w sprawie zwiększenia środków finansowych na realizację  zadań promocyjnych na 
2022 r. Zarząd postanowił utrzymać w projekcie budżetu planowaną na 2022 rok  wysokość 
środków promocyjnych na poziomie 2021 r. Wynika to z faktu, że zarówno w bieżącym jak i                               
w poprzednim roku wszystkie środki nie zostały wykorzystane. Jednocześnie Zarząd będzie 
analizował poziom realizowanych wydatków w trakcie roku budżetowego i w razie konieczności 
zwiększy plan finansowy w zakresie zadań promocyjnych. 

                         
Ad.6  

Przyjął informacje : 

 Naczelnika Wydziału NR Izabeli Wasińskiej o zawiadomieniu:  

1) Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2021 r. o wydaniu w dniu 5 listopada 2021 r. na rzecz 

Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. decyzji Nr 4/2021 o ustaleniu lokalizacji strategicznej 

inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji polegającej na podwieszeniu drugiego toru 400 

kV na linii Ostrów – Kromolice wraz z rozbudową stacji 400/110 kV Ostrów i stacji 400/110 kV 

Kromolice. Decyzję wydano na podstawie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji 

w zakresie sieci przesyłowych. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. Treść decyzji została 

zamieszczona w dn. 10 listopada na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego                  

w Poznaniu. Przedmiotowa inwestycja była omawiana na posiedzeniu ZP w miesiącu październiku. 

2) Wójta Gminy Goluchów z dnia 5 listopada 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego                                 

w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie rurociągu do 

nawodnień ciśnieniowych wraz z przebudową urządzenia do poboru wód podziemnych na terenie 

położonym w miejscowości Kuchary, oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki 104, 31/2, 32, 31/1, 

81/2, 52/2. Działki nr 81/2 oraz 31/1 znajdują się w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4348P 

Krzywosądów – Kuchary i stanowią własność Powiatu Pleszewskiego. Z działki nr 104 przez pas drogi 

powiatowej do działki 31/1 projektuje się wykonanie przejścia poprzecznego metodą bezwykopową 

rurociągiem tłocznym PVCØ90 w rurze ochronnej stalowej na długości 23,0 mb na głębokości ok. 1,6 

m ppt. 
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3) Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wydaniu w dn. 3 listopada 2021 r. decyzji o warunkach 

zabudowy dla terenu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 2420/4, 2420/5, 2420/6, 

2421/32, 2421/38, arkusz mapy 32, obręb Miasto Pleszew dla inwestycji polegającej na zmianie 

sposobu użytkowania istniejącego budynku produkcyjnego na magazynowy. Tereny objęte planowaną 

inwestycją sąsiadują z nieruchomością Powiatu Pleszewskiego – obiektem Powiatowego Urzędu Pracy 

w Pleszewie, przy ul. Wyspiańskiego. Inwestycja obejmuje zmianę funkcji budynku z produkcyjnego na 

magazynowy. Sprawę omawiano na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Pleszewie w dn. 29 września br. 

 

Ad.7 

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

debatę  XCII posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

 

Załączniki: 

Nr 1 -  Lista obecności. 

Nr 2  - Porządek obrad.  

Nr 3 -Uchwała Nr XCV/205/2021 w sprawie w spawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 r. 

Nr 4- Uchwała  Nr  XCV/206/2021 w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 

2022 r.   

 Nr 5- Uchwała  Nr XCV/207/2021  w sprawie ustalenia projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Pleszewskiego. 

Nr 6 – Uchwała Nr XCV/208/2021    w sprawie  powołania składu komisji konkursowej do opiniowania ofert                       

w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Pleszewskiego     w zakresie 

udzielania  nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Pleszewskiego w 2022r 
Nr 7 – Uchwała Nr XCV/209/2021 w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Powiatu Pleszewskiego na 
sztandarze. 
Nr 8 – Uchwała Nr XCV/210/2021  w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli na 2022 rok. 
 
 
Protokołowała: 

 

Beata Napierała                               

 

Starosta  Maciej Wasielewski                         …………………… 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 



 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


