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                                                                 Protokół nr 101/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

         w dniu 3 luty  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.  Sławomir Sobczyk - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki (OK) 

2. 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 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) zmiany budżetu powiatu pleszewskiego na 2002 r., 

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu pleszewskiego , 

c)  udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Szymanowicach na prace 

konserwatorskie i renowacyjne, 

d) wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Dobrzyca realizacji zadania pn. „Przebudowa 

istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 

4173P. Etap VI”, 

e) wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Dobrzyca  opracowania dokumentacji projektowej na 

realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P (ul. Jarocińska) w m. Dobrzyca, 

f) wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Gołuchów realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 4339P w zakresie wykonania chodnika w m. Jedlec”, 

g) wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Gołuchów realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 4345P w zakresie wykonania chodnika w m. Szkudła, 

h) wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Gołuchów realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 5297P w zakresie wykonania chodnika w m. Kościelna Wieś”, 

 

Ad. 5 

Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk; 

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

• Nr CI/221/2022 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Baranówku oraz                            

w rejonie ulic Bolesława Chrobrego  i Kościelnej w Kowalewie, gmina Pleszew. Zgodnie                    

z przepisem art. 17 pkt 6 lit. b tiret pierwsze ustawy z dnia 27 marca 2003 r.                                   
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o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wójt, burmistrz albo prezydent 

miasta po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu 

miejscowego występuje o uzgodnienie projektu planu z wojewodą, zarządem 

województwa, zarządem powiatu w zakresie odpowiednich zadań rządowych                             

i samorządowych. Dnia 24 stycznia 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew w związku 

z uchwałą nr XII/95/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r.                             

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów położonych w Baranówku oraz w rejonie ulic Bolesława 

Chrobrego i Kościelnej w Kowalewie, gmina 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. Uzgodnienia 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dokonuje się  w trybie 

art. 106 KPA - w formie postanowienia. Przyjęcie opracowanego planu umożliwi 

realizację zabudowy mieszkaniowej na terenach, które znajdują się w obszarze 

wyznaczonym przez promień dziesięciokrotnej wysokości elektrowni wiatrowych 

zlokalizowanych w rejonie wsi Baranówek i Nowa Wieś. Obecnie, z uwagi                                   

na obowiązujące uwarunkowania prawne, na obszarze objętym planem nie jest 

możliwe wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla budynków 

mieszkalnych bądź budynków o funkcji mieszanej. Objęcie planem terenów 

wskazanych w ww. uchwale pozwoli na ich zagospodarowanie na funkcję 

mieszkaniową pomimo ich położenia w granicach oddziaływania istniejącej elektrowni 

wiatrowej. Przyjęte w planie rozwiązania są zgodne z obowiązującym Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew i nie 

kolidują z zadaniami realizowanymi i planowanymi do realizacji przez Powiat 

Pleszewski . (Uchwała stanowi załącznik nr 3 do Protokołu), 

• Nr CI/222/2022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu Erasmus 

+ : Kształcenie i szkolenia zawodowe. 

Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie w 2022 roku zamierza przystąpić do realizacji 

projektu Erasmus+: Kształcenie i szkolenie zawodowe, w ramach którego uczniowie 

będą mogli odbyć praktyki zagraniczne w czeskich przedsiębiorstwach w Ostrawie. 

Program pokrywa wszelkie koszty związane z przejazdem i pobytem uczniów wraz                         

z opiekunami w Czechach. Przewidywana wartość projektu wynosi 45.360 €. 

Przystąpienie ZST w Pleszewie do ww. projektu nie wymaga wniesienia wkładu 

własnego. ( Uchwała stanowi załącznik Nr 4 do Protokołu), 

b) przyjął roczne sprawozdanie z przeprowadzonych w 2021 r. kontroli przez Zespół powołany 

Uchwała Nr XXXI/59/2019. Kontrole przeprowadzono w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie   w Pleszewie  w zakresie  realizacji zadań wymienionych w art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Realizację zadań przez PCPR 

w 2020 roku oceniono pozytywnie.  Kontrolujący zwrócili uwagę na ryzyko związane z coraz 

mniejszym zainteresowaniem osób pieczą zastępczą. (Brak kandydatów na rodziny zastępcze). 

Poza tym w związku z pandemią Covid- 19 należy zwrócić uwagę na brak szkoleń dla 

koordynatora  oraz na poradnictwo i terapię psychologiczną w formie dyżuru telefonicznego, 

co może nieść ryzyko mniejszej efektywności wsparcia dla osób sprawujących rodzinną pieczę 
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zastępczą  i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.( Sprawozdanie stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu), 

c) decyzją znak: NR 6844.2.1.2022 z dnia  3 lutego  2022 roku postanowił wygasić trwały zarząd 

ustanowiony na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie względem nieruchomości 

oznaczonej geodezyjnie jako: nr 898/1 o pow. 0,2427 ha ark. mapy 33, obręb Miasto Pleszew, 

dla której Sąd Rejonowy w Pleszewie prowadzi księgę wieczystą nr KZ1P/00020904/6 (droga 

stanowiąca ulicę Kolejową w Pleszewie. Uchwałą Rady Powiatu w Pleszewie nr XXIII/173/2021 

z dnia 28 września 2021 r. ul. Kolejowa w Pleszewie została pozbawiona dotychczasowej 

kategorii drogi powiatowej. Droga ta z dniem 1 stycznia 2022 r. zaliczona została do kategorii 

dróg gminnych odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Pleszewie, 

Ad.6  Przyjął informacje Sekretarz Powiatu Urszuli Balickiej o rozstrzygnięciu nadzorczym 

Wojewody Wielkopolskiego w sprawie uchwały nr XXV/189/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 

28 grudnia 2021 r. dotyczącej wysokości diet dla radnych Rady Powiatu w Pleszewie oraz sposobu 

ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych. Wojewoda orzekł nieważność 

paragrafu 3 ust. 3 tej uchwały w części dotyczącej niepotrącania przysługującej radnemu diety w 

przypadku usprawiedliwienia swojej nieobecności na posiedzeniach Komisji, Zarządu lub sesji Rady 

„chorobą Radnego potwierdzoną leczeniem szpitalnym, sanatoryjnym, zwolnieniem lub 

zaświadczeniem lekarskim, a także za nieobecność na posiedzeniach odbywających się w czasie 

planowanego urlopu Rady Powiatu”. W ocenie organu nadzoru, przyjęty w przedmiotowej 

uchwale brak potrącania ryczałtowo ustalonej diety w ww. przypadkach nie znajduje uzasadnienia 

prawnego w świetle art. 25 ust. 4 ustawy o samorządzie powiatowym. 

Ad.7 Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 12-tej, 

zamknął debatę  CI posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

Załączniki: 

Nr 1 -  Lista obecności. 

Nr 2  - Porządek obrad.  

Nr 3 – Uchwała Nr  CI/221/2022 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Baranówku  

oraz w rejonie ulic Bolesława Chrobrego  i Kościelnej w Kowalewie, gmina Pleszew. 

Nr 4 – Uchwała Nr  CI/222/2022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu Erasmus 

+ : Kształcenie i szkolenia zawodowe. 

Nr 5  - Sprawozdanie z przeprowadzonych w 2021 r  Biuro Kontroli Wewnętrznej i Audytu. 

 
Protokołowała: 

 

Beata Napierała                               

Starosta  Maciej Wasielewski                       …………………… 

 

Wicestarosta Damian Szwedziak                     …………………… 

 

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

 

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

 

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