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Protokół nr 114/2022 

   z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

         w dniu 9 czerwca 2022 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. Izabela Wasińska – Naczelnik  Wydziału Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju (NR). 

2. 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 Macieja Wasielewskiego (uczestniczy                                 

w Zgromadzeniu Związku Powiatów Polskich), stwierdził quorum oraz przedstawił proponowany 

porządek obrad (zał. nr 2 prot.). 

Ad. 2 

Zarząd, przez aklamację, przyjął protokoły  Nr 112/2022 z posiedzenia w dniu 26  maja 2022 r.  oraz 

protokół nr 113/2022  z dnia 31 maja 20221 roku (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 budżetu powiatu pleszewskiego na 2022 r., 

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 

2021 rok, 

c) zmiany uchwały Nr XXVIII/215/2022 z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości 

środków finansowych Państwowego funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych 

przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji  zawodowej i społecznej 

osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2022 roku, 

d) pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych następujących dróg powiatowych 

(ulic) położonych w mieście Pleszew: nr 4368P – odcinek ul. Sienkiewicza od ulicy Rynek do 

ulicy Malińskiej, nr 4369P – odcinek ul. Kaliskiej od ulicy Rynek do ulicy Kilińskiego, nr 4360P – 

odcinek ul. Poznańskiej od ulicy Rynek do ulicy Bogusza, 

e) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Pleszewie za 2021 rok. 

Ad.5 

Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk; 

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

✓ nr CXIV/248/2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 

Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie. W związku z tym, że w dniu 31 sierpnia 2022 roku 

upłynie termin, do którego Zarząd Powiatu w Pleszewie, Uchwałą Nr LXXXVII/191/2021 z dnia 

31 sierpnia 2021 roku  powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Technicznych 

w Pleszewie Pani Izabeli Mikstackiej - Mikule, zasadnym jest wszczęcie procedury konkursowej 

mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w 

Pleszewie, zgodnie ze stosownymi zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
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oświatowe oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. 

w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej 

szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu 

pracy komisji konkursowej. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu, 

✓ nr CIV/249/2022 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Dostawa i montaż mebli dla Zespołu Szkół 

Technicznych w Pleszewie”. 

Powołano komisję w składzie :           
Izabela Wasińska – Naczelnik Wydziału Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju w Starostwie 
Powiatowym  w Pleszewie – Przewodnicząca Komisji, 
 Mariusz Depa –   Inspektor w Wydziale Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju w Starostwie 
Powiatowym w Pleszewie – Z-ca Przewodniczącej Komisji, 
Danuta Mandryk  -  Inspektor w Wydziale Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju w Starostwie 

Powiatowym w Pleszewie - Sekretarz Komisji Przetargowej, 

Marian Sztamburski – Radca prawny w Starostwie Powiatowym w Pleszewie – Członek Komisji.   

Możliwość powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

wynika z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 

z 2021r, poz. 1129 ze zm) –  Art. 53. 2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, 

kierownik zamawiającego może powołać komisję przetargową. Komisja jest zespołem 

pomocniczym Zamawiającego, powołanym do oceny spełnienia przez wykonawców warunków 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert. Członków 

komisji powołuje i odwołuje Starosta Pleszewski lub Zarząd Powiatu w Pleszewie, 

uwzględniając kompetencje i wiedzę każdego z członków komisji w zakresie przedmiotu 

danego zamówienia. Powołanie Komisji przetargowej pozwoli na sprawne i prawidłowe pod 

względem merytorycznym i technicznym przygotowanie i przeprowadzenie przedmiotowego 

postępowania. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu, 

b) zapoznał się z pismem Koła Naukowego ONKOMA przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej 

w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowym 

Instytucie Badawczym (SKN ONKOMA) w sprawie udziału w ogólnopolskim programie profilaktyki 

czerniaka w roku szkolnym 2022/2023. Program kierowany jest dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych. Zarząd wyraził zgodę udział w/w programie, 

c) decyzją znak NR 6844.2.4.2022 postanowił oddać w trwały  zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych 

w Pleszewie, ul. Hallera 54, nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Pleszewskiego, oznaczoną 

w ewidencji gruntów jako działka nr 3009/9 o pow. 0,1059 ha, ark. mapy 18, obręb Miasto Pleszew, 

gmina Pleszew. Nieruchomość stanowi własność Powiatu Pleszewskiego i zajęta jest pod fragment 

drogi powiatowej nr 4329P  w ciągu ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie, 

d) dokonał zmian w decyzji NR.6844.27.2015 z dnia 9 czerwca 2015 r. orzekającej o oddaniu w trwały 

zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Pleszewie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Pleszewskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: - 119/1, 116/1, 112/3, ark. mapy 1, 

obręb Cieśle, gmina Gołuchów. Wprowadzone zmiany dotyczą wskazania w  treści decyzji numeru 

księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości objętych tą decyzją. W konsekwencji treść 

przedmiotowej decyzji została rozszerzona o punkt 1A, w brzmieniu: „Dla działek wymienionych w 

punkcie  1 prowadzona jest księga wieczysta nr KZ1P/00039969/5”, 

 

e) postanowił sprostować decyzję: 
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✓ nr NR.6844.51.2015 z dnia 12 stycznia 2015 r. orzekającą o oddaniu w trwały zarząd Zarządowi 

Dróg Powiatowych w Pleszewie nieruchomości stanowiące własność Powiatu Pleszewskiego, 

tj. działki nr 408/1, 468/1, 469/1, 478/1,480/1, 481/1, 499/1, 541/1, 546/1, 547/1, 550/1, 

552/1, 553/1, 554/1, 472/1, 474/1, 479/1 położone w miejscowości Macew, gmina Gołuchów. 

Sprostowanie polega na wpisaniu prawidłowej daty wydania decyzji, tj. „12 stycznia 2016 r.” 

(było: „12 stycznia 2015 r.”)  

✓ nr NR.6844.2.2.2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. orzekającej o oddaniu w trwały zarząd 

Zarządowi Dróg Powiatowych w Pleszewie nieruchomości stanowiących własność Powiatu 

Pleszewskiego – dotyczy dz. nr 10/1, 2977/1 położonych w obrębie Miasto Pleszew, 

gmina  Pleszew. Podobnie jak wyżej, sprostowanie polega na wpisaniu prawidłowej daty 

wydania decyzji, tj. „12 stycznia 2016 r.” (było: „12 stycznia 2015 r.”)  

✓ nr NR.6844.2.2.2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. orzekającej o oddaniu w trwały zarząd 

Zarządowi Dróg Powiatowych w Pleszewie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Pleszewskiego, w części dotyczącej numeru arkusza mapy dla działki nr 2977/1 położonej w 

miejscowości Pleszew. Sprostowanie polega na wpisaniu prawidłowego ark. mapy 18 (było ark. 

mapy 16), 

f)  postanowił wydać  pozytywną opinię dla gminy Dobrzyca w zakresie podziału działki oznaczonej 

w ewidencji gruntów jako działka nr 90, ark. mapy 1, obręb  Polskie Olędry, poprzez wydzielenie                        

z ww. działki części działki zabudowanej budynkiem, którego Gmina Dobrzyca jest właścicielem, 

natomiast użytkownikiem Ochotnicza Straż Pożarna w Polskich Olędrach, 

g) wyraził zgodę  na przekazanie niżej wymienionych środków trwałych tj. (zakończonych inwestycji 

drogowych): 

• Zarządowi  Dróg Powiatowych w Pleszewie : 

✓ przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi 

powiatowej nr 4173P w Strzyżewie – II/428, 

✓ przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4331P na ul. Krotoszyńskiej                                                  

w Dobrzycy  (wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej na odcinku 86 m) – II/429, 

✓ wykonanie remontu skrzyżowania dróg powiatowych nr 4338P, 4315P, 4337P                                       

z drogami gminnymi nr 639049P i 639069P w msc. Grodzisko – II/431. 

✓ budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348 Krzywosądów – Kuchary – 

II/432, 

✓ przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi 

powiatowej nr 4173P – II/434, 

✓ inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4323P w zakresie budowy chodnika                     

w msc. Karmin”. Zadanie powierzone do realizacji przez Powiat Pleszewski – II/442, 

✓ inwestycja pn. „Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji 

deszczowej  w ciągu drogi powiatowej nr 4173P w Strzyżewie wykonano chodnik                                 

z kostki betonowej na odcinku 180m. Zadanie powierzone do realizacji przez Powiat 

Pleszewski – II/443, 

✓ przebudowa drogi powiatowej nr 4332P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Tursko – 

Bogusław – II/445, 

✓ zatoka parkingowa przy ul. Zamoyskich i plac zabaw w Gołuchowie II/444, 

• Gminie Chocz : 

✓ budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych o nawierzchni 

tłuczniowej w ramach projektu pn. „Scalenie gruntów obrębu Brudzewek” - II/364, 
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• Miastu i Gminie Pleszew : 

✓ droga nr 4365P ul. Zamkowa o dł. 101,00 mb, Miasto Pleszew. Przebudowa – chodnik                              

z kostki betonowej po obu stronach jezdni, nowa nawierzchnia z masy bitumicznej – II/447, 

✓ droga nr 4358P ul. Ogrodowa o dł. 470,00 mb, Miasto Pleszew. Budowa chodnika o dł. 200 

mb po prawej stronie od skrzyżowania z ul. Słowackiego do skrzyżowania na ul. Kolejowej 

z kostki betonowej z krawężnikiem kamiennym – II/448, 

h) zapoznał się z wnioskiem  Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o przekazanie ulic : Sienkiewicza 

odcinek od ulicy Rynek do ulicy Malińskiej,  ulicy Kaliskiej odcinek od ulicy Rynek do ulicy Kilińskiego 

i ulicy Poznańskiej odcinek od ulicy Rynek do ulicy Bogusza. Ostateczną decyzję w tej sprawie 

podejmie Rada Powiatu. Niezależnie Zarząd zlecił Naczelnikowi Wydziału NR przygotowanie 

informacji nt. skutków finansowych przedsięwzięcia (wyliczenie subwencji drogowej, dochodów 

generowanych przez strefę parkowania, zajęcie pasa drogowego, reklamy, koszty zimowego 

utrzymania dróg itp.). Do tematu Zarząd powróci na jednym z najbliższych posiedzeń, 

i) zatwierdził warunki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.”Dostawa                    

i montaż mebli dla Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie”. 

Zamówienie  podzielone jest na dwa zadania: 

Zadanie nr 1: Dostawa i montaż mebli gotowych. 

Zadanie nr 2: Dostawa i montaż mebli na wymiar. 

 Termin realizacji – 60 dni od dnia podpisania umowy 

Kryteria oceny ofert: 

Zadanie nr 1: cena: 60 %, Okres gwarancji – 20 %, skrócenie terminu dostaw: 20 % 

Zadanie nr 2: cena: 60 %, Okres gwarancji – 40 %, 

       Wadium: ok.1 -  1, 5 % 

      Szacunkowa wartość: Zadanie nr 1: 773.468,19 zł netto, zadanie nr 2: ok. 137.748,36 zł netto. 

 

Ad. 6  

Zarząd przyjął informacje Naczelnika Wydziału NR Izabeli Wasińskiej o wyrażeniu zgody przez 

właścicieli  na zaproponowaną przez Zarząd Powiatu w Pleszewie kwotę odszkodowania, w wysokości 

21,00 zł/m²,  za nabytą przez Powiat Pleszewski, z mocy prawa,  nieruchomość stanowiącą działkę nr 

462/1 położoną w miejscowości Kościelna Wieś. Decyzją Wójta Gminy Gołuchów RG-N.6831.5.2021 z 

dnia 8 kwietnia 2021 r.  działka 462/1 o pow. 0,0100 ha (powstała z podziału działki 462 przeznaczonej     

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w części pod teren drogi zbiorczej 

(powiatowej) oznaczonej symbolem „1KDZ”), stała się własnością Powiatu Pleszewskiego. Właściciel 

wyraził zgodę na zaproponowaną przez Zarząd Powiatu kwotę odszkodowania w piśmie, które 

wpłynęło do tut. Starostwa w dniu 3 czerwca br. 

 

Ad. 7 

Wicestarosta Pleszewski Damian Szwedziak – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 11- tej, 

zamknął debatę  CXIV posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

 

Załączniki: 

Nr 1 -  Lista obecności. 

Nr 2  - Porządek obrad.  

Nr 3  - nr CXIV/248/2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 

Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie. 
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Nr 4 – nr  CIV/249/2022 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Dostawa i montaż mebli dla Zespołu Szkół 

Technicznych w Pleszewie. 

 
 

 
Protokołowała: 

 

Beata Napierała                               

Starosta  Maciej Wasielewski                       nieobecny  

 

Wicestarosta Damian Szwedziak                …………………… 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


