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                                                                 Protokół nr 100/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

   w dniu 26 stycznia 2022 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. Mariusz Depa -  Inspektor Wydziału Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju (NR). 

2. Maria Ratajczak-Gramala  - Z-ca Naczelnika Wydziału Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju (NR). 

3. Marlena Świątek – Inspektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego  (OR). 

4. Danuta Mandryk – Inspektor 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 99/2021 z posiedzenia w dniu 29 grudnia 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) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

niezabudowanej położonej w Kowalewie, gm. Pleszew, oznaczonej jako działka nr 34/2, 

b)  wyrażenia zgody na przekazanie Miastu i Gminie Pleszew w drodze darowizny nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Pleszewskiego, 

c) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia zadań publicznych z zakresu 

administracji rządowej, 

d) podwyższenia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych                                       

i rodzinnego domu dziecka. 

Ad. 5 

Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk; 

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

• Nr C/219/2022 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok.  Zmiany 

polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu o 1 500 000,00 zł tj. o środki dotacji z 

Urzędu Miasta i Gminy Pleszew z przeznaczeniem na zadanie pn.  „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew – Zielona Łąka”. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć 

w planach finansowych jednostek. (Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu) , 

• Nr C/220/2022 w sprawie powołania komisji do odbioru prac konserwatorskich                                                 

i renowacyjnych Ołtarza Bocznego p.w. Św. Antoniego Padewskiego przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków – kościół parafialny p.w. Św. Floriana w Pleszewie. Zarząd powołał 

komisję w składzie : 

     Sławomir Sobczyk – Przewodniczący, 
     Mariusz Depa  – Członek, 

     Justyna Koza  – Członek, 
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Uchwałą Nr XX/153/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku Rada Powiatu w Pleszewie udzieliła Parafii 

p.w. Św. Floriana w Pleszewie  dotacji w wysokości 10.000,00 zł przeznaczonej na realizację prac 

konserwatorskich i renowacyjnych  kościoła parafialnego p.w. Św. Floriana w Pleszewie. Zgodnie 

§10 Uchwały Nr XLII/223/10 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu 

Pleszewskiego oraz sposobu ich rozliczania i kontroli zleconych zadań,  podstawą rozliczenia dotacji 

jest komisyjny odbiór wykonanych prac lub robót przez upoważnionych przez Zarząd Powiatu 

pracowników Starostwa Powiatowego w Pleszewie . (Uchwała stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu), 

b) wyraził zgodę na demontaż samochodu osobowego marki AUDI  A6 o nr rej. PKR 15812, rok 

produkcji 2000, o wartości 650 zł brutto.  Zgodnie z oceną rzeczoznawcy samochód znajduje się w 

złym stanie technicznym, bez możliwości uruchomienia i wykonania próby drogowej. Powiat 

Pleszewski stał się właścicielem tego samochodu mocą postanowienia Sądu Rejonowy                                    

w Pleszewie z dnia 10 grudnia 2019 r. orzekającego jego przepadek na rzecz Powiatu Pleszewskiego. 

Zgodnie    z ustawą Prawo o ruchu drogowym ww. samochód został usunięty z drogi i umieszczony 

na wyznaczonym parkingu strzeżonym. Właściciel nie odebrał samochodu z parkingu                                        

w ustawowym terminie. Stąd na wniosek starosty Sąd Rejonowy w Pleszewie postanowił j.w. Do 

wykonania orzeczenia sądu o przepadku pojazdu ustawa zobowiązuje starostę. W ramach 

podejmowanych  w tym zakresie czynności samochód przyjmuje się na stan majątku powiatu, 

ubezpiecza i kieruje do biegłego skarbowego celem oszacowania wartości. W zależności od 

wartości pojazdu i jego stanu technicznego, samochód taki podlega sprzedaży lub złomowaniu 

przez uprawnioną stację demontażu, 

c) zapoznał się z opinią dotyczącą wartości urządzeń grzewczych, przewidzianych do demontażu                   

w ramach modernizacji budynku ZST w Pleszewie. Kwestia likwidacji tych urządzeń, tj.: kotła 

gazowego TORUS 750 (rok.  2002) oraz palników gazowych WeshauptG5/1-D wer. ZD, moc 940 kW 

(rok prod. 2002),  była już omawiana na posiedzeniu w dniu 9 września 2021 r. Przedmiotowa 

opinia stanowi realizację ówczesnego stanowiska Zarządu.  Opinia została sporządzona przez 

osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji sanitarnych oraz 

sprawowania nadzorów w branży sanitarnej.  Zgodnie z jej treścią, przedłożoną przez Dyrekcję ZST 

w dniu 12 stycznia 2022 r. br.,  brak możliwości oględzin wnętrza kotła uniemożliwia ocenę jego 

stanu technicznego. Biorąc pod uwagę  okres eksploatacji kotła i stan podobnych urządzeń, należy 

przyjąć jego wartość na poziomie materiału do recyklingu. Natomiast w przypadku palników 

gazowych, to wg opiniującego, znajdują się one w dobrym stanie technicznym i mogą być nadal 

eksploatowane. Ich wartość oceniający wyszacował na poziomie od 3 do 4,5 tys. zł.  Biorąc 

powyższe pod uwagę Zarząd wyraził zgodę na:  

a. zutylizowanie kotłów CO ze względu na brak możliwości dalszego ich użytkowania, 

b. demontaż i wystawienie na sprzedaż palników, zaworów i pompy, 

d) zaakceptował, zgłoszone przez Wykonawcę robót budowlanych w ramach zadania „Modernizacja 

budynków Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie” – firmę Antczak Sprzątanie Remonty Handel 

Sp. z o.o.   z Kalisza, umowy z podwykonawcami: 

• NowaBudownictwo Tomasz Pietura, al. Wolności 12, 62-800 Kalisz w zakresie branży 

budowlanej (wymiana podokienników, zabudowa i wyposażenie łazienek, remont łącznika 

pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną, roboty z zakresu murarsko – tynkarskiego, remonty 
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posadzki, ścian i sufitów, roboty przygotowawcze do montażu pochylni, roboty związane                

z budową nowych schodów wejściowych do budynku),  

• TECH-FEN GRZEGORZ OSIEWAŁA, Gostyczyna 4, 63-640 Nowe Skalmierzyce w zakresie branży 

budowlanej (wymiana drzwi, wymiana balustrad, wykonanie posadzek z wykładzin 

rulonowych, budowa rampy podjazdowej). 

Zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą, wykonawca przed zawarciem umów z  podwykonawcami, 

jest zobowiązany poinformować o tym fakcie zamawiającego  i przedstawić mu do akceptacji 

umowy, które zamierza z nimi zawrzeć. Zgłoszenia dokonano pismem z dnia 13 stycznia br. 

(wpłynęło dn. 14 stycznia br.). Zarząd wyraził zgodę Wykonawcy na zawarcie ww. umów i zlecił 

Inspektorowi Wydziału Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju  przygotowanie odpowiedniego 

aneksu do umowy z Wykonawcą, 

e) przyjął, przedstawiane przez Naczelnika Wydziału OK Sławomira Sobczyka, sprawozdanie 

z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego                                                     

w szkołach prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie za 2021 r. Przepisy oświatowe nakładają 

na  organy prowadzące szkołę obowiązek corocznej  analizy wydatków ponoszonych na 

wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W przypadku, gdy 

analiza wykazuje, że średnie płace nauczycieli, gwarantowane w ustawie Karta Nauczyciela dla 

danego stopnia awansu zawodowego, nie zostały osiągnięte, samorządy, do dnia 31 stycznia 

danego roku, są zobowiązane wypłacić nauczycielom brakującą różnicę w formie jednorazowego 

dodatku uzupełniającego. Z analizy przeprowadzonej przez Naczelnika Wydziału OK wynika, że w 

przypadku powiatu pleszewskiego w roku 2021  średnie wynagrodzenia nauczycieli zostały 

osiągnięte we wszystkich stopniach awansu zawodowego nauczycieli i nie zachodzi potrzeba 

wypłacania jednorazowych dodatków uzupełniających. Sprawozdanie, o którym mowa, zgodnie z 

wymogami ustawowymi,  zostanie przedłożone Radzie Powiatu, Regionalnej Izbie Obrachunkowej, 

Dyrektorom szkół oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli,  

f) przyjął roczne sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej 

130.000,00 zł  za rok 2021, oraz sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych powyżej 50.000 

zł, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych ale stosuje się 

pisemną procedurę zamówienia. (Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu), 

g) zatwierdził plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej 

130.000,00 zł  na rok 2022. (Plan stanowi załącznik nr 6 do protokołu), 

h) zatwierdził Specyfikację Warunków Zamówienia na realizację: 

1) zadania pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby spawalnictwa w Centrum Kształcenia 
Zawodowego w Pleszewie”. Wykonanie przedmiotowego zadania zostało podzielone na dwa 
zadania:  

• Zadanie nr 1: „Zakup stołu wodnego sterowanego CNC ze źródłem tnącym (przecinarką 
plazmową CNC) na potrzeby pracowni spawalnictwa w Centrum Kształcenia Zawodowego 
w Pleszewie”, 

• Zadanie nr 2: „Zakup spawarek TIG  AC/DC na potrzeby pracowni spawalnictwa w Centrum 
Kształcenia  Zawodowego w Pleszewie.” (ilość:  6 szt).  

Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 135. 805, 97 zł netto.  Wymagany termin realizacji 
zamówienia dla zadania nr 1 i nr 2 to 50 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający nie stawia 
szczególnych warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie wymaga wniesienia 
wadium. Termin składania ofert  do dnia 9.02.2022 do godz. 11.00. Otwarcie ofert nastąpi w 
dniu 9.02.2022 r. o godz. 12.00. Kryteria oceny ofert; cena - 60%, okres gwarancji - 20%, czas 
reakcji serwisu - 20%. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania. 
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2) zadania pn. „Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych oraz 
Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie”. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 
234 303,95 zł. Wymagany termin realizacji zamówienia to 50 dni od dnia podpisania umowy. 
Zamawiający nie stawia szczególnych warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający  
wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł . Termin składania ofert  do dnia 
10.02.2022 do godz. 11.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.02.2022 r. godz. 12.00. Kryteria 
oceny ofert ; cena - 60%, okres gwarancji - 40%. Zamawiający nie wymaga wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania. 

i) wyraził zgodę na podpisanie porozumienia w sprawie świadczenia zdrowotnego w zakresie 

leczenia stomatologicznego  dla uczniów szkół ponadpodstawowych , dla których organem 

prowadzącym jest powiat pleszewski. Uczniowie będą mogli korzystać  poza kolejnością ze 

świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego w Przychodni zlokalizowanej w 

Dobrzycy przy ulicy Targowej 3 w dniach pracy Przychodni tj. od poniedziałku do piątku  w godz. 

12.oo-18.oo. Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane będą ze środków publicznych. 

Ad.6  

Zarząd przyjął informacje : 

Z- cy Naczelnika Wydziału NR Marii Ratajczak - Gramali o zawiadomieniu Wójta Gminy Gizałki o 

podjęciu przez Radę Gminy Gizałki Uchwały nr XXIX/202/2021 z dnia 21 października 2021 r.    w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia mpzp dla wybranych terenów położonych  w obrębach geodezyjnych 

Czołnochów, Szymanowice i Tomice i możliwości składania wniosków do mpzp (zawiadomienie z dnia 

12 stycznia 2022 r. wpłynęło 14 stycznia 2022 r.). Przedmiotem sporządzenia planu jest określenie 

zasad zagospodarowania i zabudowy terenów położonych w sąsiedztwie istniejących elektrowni 

wiatrowych, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 maja 2016 r.  o inwestycjach w zakresie 

elektrowni wiatrowych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 724). Jest to niezbędne w celu zapewnienia 

mieszkańcom realizacji inwestycji w zakresie lokalizacji budynków mieszkalnych lub budynków o 

funkcji mieszanej, w skład których wchodzi funkcja mieszkaniowa.  

Starosty Pleszewskiego Macieja Wasielewskiego o możliwości pozyskania środków  z Rządowego 

Funduszu Polski Ład. Powiat Pleszewski złoży wnioski na : 

 Nabór II 

• budowę ronda – skrzyżowanie ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie , wraz z 
przebudową ulicy Armii Poznań. (Wnioskowana  kwota do 5 mln złotych  ), 

• przebudowę drogi Dobrzyca – Galew – Wałków, (Wnioskowana  kwota do 9 mln złotych ), 

• elewację, fotowoltaikę, instalację pomp ciepła ,wymiana oświetlenia na ledowe, 
zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych, modernizację 
Centrum Kształcenia Zawodowego,(Wnioskowana  kwota do 8 mln złotych), 
 
Nabór III ( PGR) 

• wniosek zbiorowy na 16 odcinków dróg o długości do 1 km (Wnioskowana  kwota do 8 mln 
złotych łącznie), położonych w :  

o Gminie Gizałki  :Orlina Duża,  
o Gminie Chocz: koło cmentarza do miejscowości Nowy Olesiec,  
o Gmina Czermin : Czermin – Broniszewice, Droga Wojewódzka 443 Robaków, Marianin-

Marszew, 
o Gminie Dobrzyca  :  Dobrzyca – Polskie Olędry, Sośnica – Fabianów, Izbiczno – Nowy 

Świat, Czarnuszka – Karmin, 
o Gminie Gołuchów  :  Droga Krajowa 12- Popówek, Czerminek-Wszołów 
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o Gminie Pleszew :      Korzkwy – Kurcew, Kowalew - droga od wąskotorówki w stronę 
DK11 , Zielona Łąka – Wszołów, Lenartowice – Grodzisko, Taczanów -Karmin . 

 
 
 
Ad.7 
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 13-tej, zamknął 
debatę  C posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

 
Załączniki: 

Nr 1 -  Lista obecności. 

Nr 2  - Porządek obrad.  

NR 3 - Uchwała  NR C/219/2022 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok.   

Nr 4 - Uchwała Nr C/220/2022 w sprawie powołania komisji do odbioru prac konserwatorskich                                         

i renowacyjnych Ołtarza Bocznego p.w. Św. Antoniego Padewskiego przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków – kościół parafialny p.w. Św. Floriana w Pleszewie.  

Nr 5  - Roczne sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych w 2021 rok. 

Nr 6  - Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 roku. 

 
 
Protokołowała: 

 

Beata Napierała                               

 

Starosta  Maciej Wasielewski                         …………………… 

 

Wicestarosta Damian Szwedziak                   …………………… 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 


