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         Protokół nr 98/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

    w dniu 21 grudnia 2021 r., o godz.11.00  

                                         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). 

2. Piotr Janiak             - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie . 

Ad. 1 

Wicestarosta Pleszewski Damian Szwedziak dokonując otwarcia posiedzenia powitał zebranych, 

usprawiedliwił nieobecność Starosty Pleszewskiego Macieja Wasielewskiego,  stwierdził quorum  oraz 

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

Ad. 2 

Zarząd, przez aklamację, przyjął protokół  nr 97/2021 z posiedzenia w dniu 14 grudnia 2021 r. oraz  

(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 wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Pleszewie – Starosty 
Pleszewskiego, 

b) wysokości diet dla radnych Rady Powiatu w Pleszewie oraz sposobu ustalania należności                          
z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych, 

Ad. 5 

Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk; 

a) w głosowaniu (jednogłośnie, 4 głosami - za) podjął uchwałę Nr XCVIII/214/2021  w sprawie 
Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie. Zgodnie z  art. 9 ust. 1 
pkt 24 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. 
Dz. U. 2021 poz. 1100 z późn. zm.) do zadań samorządu powiatu należy realizowanie projektów 
pilotażowych. W myśl art. 9 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy zadanie to jest wykonywane przez 
powiatowe urzędy pracy.  
W związku z rozstrzygnięciem przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naboru na 
realizację projektów pilotażowych pod nazwą „Stabilna praca-silna rodzina” i przyznaniem 
Powiatowi Pleszewskiemu realizacji projektu pilotażowego pn. ”NOWY PROFIL” oraz projektu 
pilotażowego pn. „KOMPAKTOWA MŁODZIEŻ” należy dostosować zakres kompetencji i zadań 
komórek organizacyjnych do założeń zawartych w projektach pilotażowych. 
Ponadto nadzór nad Działem Centrum Aktywizacji Zawodowej powierzono Zastępcy dyrektora.     
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu, 

b) zapoznał się : 
✓ z wnioskiem firmy FIBERHOST S.A. z dnia 9 grudnia 2021 r. o wyrażenie zgody na 

budowę infrastruktury światłowodowej oraz udzielenie prawa do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane w miejscowości Dobrzyca na działce nr 281/6. 

 Inwestycja obejmuje budowę sieci napowietrznej opartej na systemie ADSS,                                   
z wykorzystaniem kabli ADSS, których podwieszanie odbywa się na istniejącej 
podbudowie słupowej. Działka nr 281/6 stanowi fragment ul. Koźmińskiej w Dobrzycy. 
Roboty budowlane zostaną wykonane metodą napowietrzną. Teren inwestycji po 
zakończeniu prac zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Zarząd wyraził zgodę na 
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budowę infrastruktury światłowodowej oraz udzielenie prawa do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane w miejscowości Dobrzyca na działce nr 281/6. 

✓ z wnioskiem firmy FIBERHOST S.A. z dnia 9 grudnia 2021 r. o wyrażenie zgody na 
budowę infrastruktury światłowodowej oraz udzielenie prawa do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane w miejscowości Dobrzyca na działkach 281/6                             
i 1019/1. Inwestycja obejmuje budowę kanalizacji kablowej w postaci pakietu 
mikrorurek HDPE 4x14/10 oraz posadowienie słupka telekomunikacyjnego. Budowa 
występuje na łącznikach pomiędzy istniejącymi słupami energetycznymi, na których 
zostanie podwieszony kabel światłowodowy. Działka nr 281/6 stanowi fragment ul. 
Koźmińskiej w Dobrzycy. Działka nr 1019/1 stanowi ul. Pleszewską – roboty będą 
odbywały się na wysokości skrzyżowania z ul. Stanisława Śniatały (posadowienie 
studni SKR-1). Roboty budowlane zostaną wykonane metodą wykopu otwartego                       
z uwzględnieniem rozbiórki i odtworzenia nawierzchni utwardzonych. W miejscach 
przejść pod jezdniami i wjazdami prace zostaną wykonane bezwykopowo, metodą 

przecisku, a kanalizacja w tych miejscach zostanie zabezpieczona rurami 
przepustowymi RHDPE 50/3,5 mm. Teren inwestycji po zakończeniu prac zostanie 

przywrócony do stanu pierwotnego. Zarząd wyraził zgodę na budowę  infrastruktury 
światłowodowej oraz udzielenie prawa do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane w miejscowości Dobrzyca na działkach 281/6  i 1019/1  .              

Ad.7 

Wicestarosta Pleszewski Damian Szwedziak – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 12-tej, 

zamknął debatę  XCVII posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

 

Załączniki: 

Nr 1 -  Lista obecności. 

Nr 2  - Porządek obrad.  

Nr 3  - Uchwała Nr XCVIII/214/2021  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu 

Pracy w Pleszewie. 

 
 
Protokołowała: 

 

Beata Napierała                               

 

Starosta  Maciej Wasielewski                         nieobecny  

 

Wicestarosta Damian Szwedziak                   …………………… 

 

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

 

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

 

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

 

 


