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                                                                 Protokół nr 103/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

         w dniu 21 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. Izabela Wasińska   - Naczelnik Wydziału Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju (NR). 

2. Danuta Mandryk   - Inspektor Wydziału Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju (NR). 

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

 

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 protokoły   Nr 101/2022 z posiedzenia w dniu 2 lutego 2022 r.  oraz 

Nr 102/2022 z dnia 10 lutego 2022 r. (uwag nie wniesiono). 

Ad. 3 

Do proponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono. 

Ad. 4 

Nie realizowano  

Ad. 5 

Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk; 

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

• Nr CIII/223/2022 w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych 
drogi wewnętrznej zlokalizowanej w miejscowości Jedlec. W związku z otrzymanym 
dofinansowaniem przez Gminę Gołuchów na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi 
wewnętrznej   w miejscowości Jedlec” i nałożonym obowiązkiem uregulowania statusu 
drogi wewnętrznej nr D 34P w miejscowości Jedlec, Wójt Gminy Gołuchów pismem nr 
RI.042.2.4.2021 z dnia 15.02.2022 r.  wystąpił do Zarządu Powiatu w Pleszewie                                      
z wnioskiem o wydanie opinii dot. zaliczenia do kategorii drogi gminnej przedmiotowej 
drogi wewnętrznej. Zgodnie z zapisami w z art. 7 ust. 2 ustawy  z dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.) zaliczenie do kategorii 
dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego 
zarządu powiatu. Droga wewnętrzna nr D 34P, położona od strony drogi gminnej nr D 
635530P-2 do drogi wewnętrznej nr D 35P w miejscowości Jedlec, stanowi uzupełnienie 
istniejącej w Gminie Gołuchów sieci drogowej, prowadzącej do kościoła i cmentarza. 
Zaliczenie jej do kategorii dróg gminnych ma na celu pełne uregulowanie stanu prawnego 
istniejącej drogi, co umożliwi działania zgodne z ustawą o drogach publicznych, w tym 
wprowadzenie do ewidencji dróg gminnych, okresowe kontrole stanu technicznego oraz 
właściwe jej oznakowanie zgodnie  z zapisami w z art. 7 ust. 1 ustawy  z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.).  Uchwała 
stanowi załącznik nr 3 do protokołu, 

• Nr CIII/224/2022 w sprawie zmian  w budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2022 r.                                           

W budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany: 
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✓ zmniejsza się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 

20 000 zł   z przeznaczeniem na zakup materiałów do usuwania szkód powstałych na 

skutek silnych wiatrów, które miały miejsce w dniach 17 – 19 lutego 2022 roku na 

terenie Powiatu Pleszewskiego – Gminy Dobrzyca, 

✓ zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 30 934 zł z przeznaczeniem na realizację 

projektu pt. „EACH PUPIL IS A PIGEON OF PEACE”, który realizowany jest w ramach 

programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół, 

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w planach finansowych jednostek. Uchwała stanowi 

załącznik nr 4 do protokołu, 

• Nr CIII/224/2022 w sprawie wyrażenia poparcia dotyczącego utworzenia Uniwersytetu 

Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na bazie Akademii Kaliskiej.  
Akademia Kaliska, wcześniej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, jest uczelnią znajdującą 

się w ścisłej czołówce szkół wyższych w dziedzinie nauki o zdrowiu. Do osiągnięcia 

powyższego sukcesu przyczyniło się wiele czynników, m.in. znaczący dorobek naukowy 

pracowników Akademii.  Zasoby kadrowe i dydaktyczne, którymi dysponuje Akademia, 

stanowią podstawę do utworzenia kierunku lekarskiego, który ma być uruchomiony w 

ramach uczelni uniwersyteckiej. Uruchomienie powyższego kierunku z pewnością 

przyczyniłoby się do podniesienia poziomu opieki medycznej w naszym subregionie wobec 

istniejącego deficytu lekarzy. Uznając znaczenie Akademii dla rozwoju intelektualnego 

społeczności studenckiej, która w przyszłości stanie się uczestnikiem życia gospodarczego i 

społecznego południowej Wielkopolski, Zarząd Powiatu w Pleszewie w pełni wyraża poparcie 

dla działań podjętych przez Akademię Kaliską w celu utworzenia Uniwersytetu Kaliskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu, 

b) zapoznał się z wnioskami:  

• firmy Fiber#1 Sp. z o.o. z Poznania o uzgodnienie lokalizacji projektowanego 

przyłącza telekomunikacyjnego na działkach 637/4 i 626/9 obręb Miasto Pleszew, 

gmina Pleszew i wyraził zgodę na przejście przez ww. działki  zapewniając prawo do 

dysponowania tą nieruchomością na cele budowlane na czas realizacji inwestycji.  

Przedmiotowe działki stanowią własność powiatu, zlokalizowane są w rejonie ul. Św. 

Ducha i stanowią dojazd do budynku ZSUG. Planowana przez ww. firmę inwestycja 

polega na doprowadzeniu przyłącza światłowodowego rurą HDPE o śr. 32 mm do 

budynku Sanepidu. Projektowany światłowód układany będzie na głębokości 0,7 m. 

Przejścia poprzeczne pod powierzchniami utwardzonymi będą wykonywane metodą 

przecisku lub przewiertu rurą grubościenną o średnicy 40mm. Koszty związane                      

z budową   i doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego ponosi inwestor, 

• firmy Antczak Sprzątanie, Remonty, Handel z Kalisza z dnia 9 lutego 2022 r.                          

w sprawie przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych realizowanych                        

w ramach umowy OR.032.50.2021 z dnia 6 lipca 2021 r. do dnia    31 marca 2022 r. 

Swój wniosek firma motywuje problemami kadrowymi związanymi ze skierowaniami 

pracowników na kwarantannę bądź izolację domową związaną z zachorowalnością 

na COVID, co spowodowało wydłużenie realizacji zadania. Do wniosku firma załączyła 

wydruki z platformy usług elektronicznych ZUS stanowiące listy osób   zatrudnionych 

w firmie wykonawcy i podwykonawców pozostających na kwarantannie lub w izolacji 

domowej w okresie grudzień 2021-luty 2022 r.  W okresie tym na kwarantannie lub 

izolacji domowej przebywało łącznie 12 pracowników.  Biorąc powyższe pod uwagę 
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Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie terminu realizacji robót do dnia 31 marca 2022 

r., 

c) określił kierunki kształcenia i planowaną liczbę oddziałów klas pierwszych na rok szkolny 

2022/2023 w szkołach prowadzonych przez Powiat Pleszewski , przedstawione w poniższej 

tabeli: 

Szkoła Rozszerzenia/zawody Liczba 
oddziałów 

Uwagi 

I LO klasa I a  
biologia 
chemia  
język angielski 

1 klasa medyczna 

klasa I b  
 matematyka 
fizyka/informatyka 
język angielski 

1 klasa politechniczna 

klasa I c 
matematyka 
geografia 
język angielski 

1 klasa ekonomiczna 

klasa I d 
język polski 
wiedza o społeczeństwie 
język angielski 

1 klasa telewizyjna 

klasa I d 
język polski 
historia 
język angielski 

1 klasa artystyczna 

Razem I 
LO 

 5 oddz.  

ZST technik logistyk  1  

technik informatyk  1  

technik mechatronik  1  

technik handlowiec  0,5  

technik żywienia i usług gastronomicznych 0,5  

technik fotografii i multimediów  0,5  

technik ekonomista 0,5  

technik energetyk 0,5  

technik programista 0,5  

technik mechanik 0,5  

technik pojazdów samochodowych 0,5  

Razem 
ZST 

 7 oddz.  

ZSUG klasy wielozawodowe w Branżowej Szkole I 
Stopnia 

4  

Razem 
ZSUG 

 4 oddz.  

OGÓŁEM  16 oddz.  

d) wyraził zgodę : 

• na remont instalacji elektrycznej w Zespole Placówek Specjalnych. Zakres remontu 

obejmować będzie wymianę rozdzielni elektrycznej na piętrze budynku oraz 

doprowadzenie nowej instalacji elektrycznej do pracowni gastronomicznej. Obecna 
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rozdzielnia elektryczna nie posiada standardowych szyn montażowych, jest instalacją 

starego typu z wkręcanymi, tradycyjnymi  bezpiecznikami topikowymi. Cała instalacja 

wykonana jest  z aluminium. Takie przewody łatwo się łamią, utleniają i luzują                                

w miejscach połączeń, co może się skończyć nawet pożarem. Realizację zadania Zarząd 

powierzył Zespołowi Placówek Specjalnych w Pleszewie; zadanie będzie finansowane z 

budżetu ww. szkoły, 

• na zmianę decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o warunkach zabudowy nr 12/2022 

z dnia 8 lutego 2022 r. dla terenu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki nr 22/6, 

21/11, 21,12, 22/3, 24/6, ark. mapy 3, obręb Marszew, gmina Pleszew dla inwestycji 

polegającej na budowie bazy magazynowo- suszarnianej wraz   z infrastrukturą 

techniczną.  Inwestor: P.H.P.U ROLBUD Michał Michalak, zs. Lubomierz 3, 63-300 Pleszew 

ubiega się  o zmianę ww. decyzji poprzez zwiększenie jej zakresu o: 

o instalację zbiornika naziemnego gazu LPG o pojemności  do 10 m³, wraz z 

instalacją odparowania gazu i stacją redukcyjną I i II stopnia oraz podziemnym 

rurociągiem gazu doprowadzającym gaz do palników suszarni,  

o stację transformatorową o mocy do 500 kW.  

Ponadto inwestor wnioskuje o wprowadzenie uzupełnień wydanej już decyzji o 

warunkach zabudowy, w części  obejmującej ustalenia dotyczące obsługi  infrastruktury 

technicznej i komunikacji, w zakresie: 

o zapotrzebowania na energię elektryczną z istniejącego przyłącza sieci 

elektroenergetycznej oraz projektowanego transformatora o mocy  do 500 kW – 

na warunkach określonych przez gestora sieci, 

o zapotrzebowania na energię cieplną: projektowane przyłącze gazu LPG, 

e) zapoznał się z Uchwałą Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego 

Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 8 lutego 2022 roku w sprawie  budowy chodników i ścieżek 

rowerowych wzdłuż dróg powiatowych (załącznik nr 6 do protokołu). Zarządu Powiatu                     

w Pleszewie  identyfikuje się z postulatami Komisji i -  w miarę możliwości - uwzględnia                   

w kreowaniu polityki inwestycyjnej na drogach.   Zarząd podkreśla jednak, że w praktyce 

swoboda wyboru inwestycji drogowych oraz przyjętego  sposobu ich realizacji ograniczana 

jest względami formalnymi wynikającymi zarówno z przepisów branżowych, jak i kryteriów 

oceny i weryfikacji wniosków o dofinansowanie poszczególnych zadań. Zgodnie                                  

z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.                        

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie: 

✓ szerokość ścieżki rowerowej, do której nie wlicza się szerokości krawężnika i obrzeża, 

powinna być dostosowana do natężenia ruchu rowerów oraz wynosić nie mniej niż: 

 1,5 m – gdy jest ona jednokierunkowa; 

 2,0 m – gdy jest ona dwukierunkowa, 

✓ szerokość ścieżki pieszo-rowerowej, do której nie wlicza się szerokości krawężnika i 

obrzeża, powinna być dostosowana do natężenia ruchu pieszych i rowerów oraz 

wynosić nie mniej niż: 

3,0 m – na terenie zabudowy; 

2,5 m – poza terenem zabudowy. 

W przypadku przebudowy drogi, wyłącznie w miejscu występowania przeszkody, dopuszcza 

się zmniejszenie szerokości, o których mowa w ust. 3, do 2,0 m. 
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f) zatwierdził  wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup 

wyposażenia na potrzeby pracowni spawalnictwa  w Centrum Kształcenia Zawodowego                        

w Pleszewie”. Zakup  podzielono na dwa zadania . 

• Dla zadania nr 1: „Zakup stołu wodnego sterowanego CNC ze źródłem tnącym 

(przecinarką plazmową CNC) na potrzeby pracowni spawalnictwa w Centrum 

Kształcenia Zawodowego w Pleszewie”. W ramach zamówienia wpłynęły 3 oferty. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania i oceny ofert, realizację wyżej wym. 

zadania powierzono: 

Metal Technics Polska Sp. z o.o. Sp.k. ul. Ryżowa 43D lok.1, 02 - 495 Warszawa. 

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w dokumentach zamówienia. Oferta spełnia wymogi zawarte w SWZ                         

i   w wyniku punktowej oceny uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 80. 

Punktowej oceny ofert dokonano zgodnie z zasadami określonymi w pkt. XXIV SWZ. 

Kryteria oceny ofert. Cena za wykonanie dostaw: 104.550,00 zł. 

• Dla zadania nr 2: „Zakup spawarek TIG AC/DC na potrzeby pracowni spawalnictwa                   

w Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie”. W ramach zamówienia wpłynęły 2 

oferty. W wyniku przeprowadzonego postępowania i oceny ofert, realizację wyżej 

wym. zadania powierzono: WOLSEN Sp. z o.o, Potarzyca ul. Gajowa 1, 63-200 Jarocin. 

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w dokumentach zamówienia. Oferta jest jedyną ważną w postępowaniu  

w zakresie Zadania nr 2 i spełnia wymogi zawarte w SWZ. W wyniku punktowej oceny 

ofert uzyskała 90,00 pkt. Punktowej oceny ofert dokonano zgodnie z zasadami 

określonymi w pkt. XXIV SWZ. Kryteria oceny ofert. Cena za wykonanie dostaw: 

67.650,00 zł. 

Ad.6   

Zarząd przyjął informacje  Naczelnika Wydziału NR Izabeli Wasińskiej o zgłoszeniu przez wykonawcę 

robót budowlanych w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie – firma Antczak Sprzątanie, Remonty, 

Handel wystąpienia robót dodatkowych powstałych w wyniku realizacji umowy. Pismem    z dnia 4 

lutego 2022 r. (wpływ 8 lutego 2022 r.) firma Antczak Sprzątanie, Remonty, Handel z Kalisza 

poinformowała o wystąpieniu w toku wykonywanych robót konieczności wykonania robót 

dodatkowych w zakresie branży budowlanej oraz branży elektrycznej. W zakresie branży budowlanej 

są to: zamurowanie wnęk grzejnikowych i otworów po drzwiach , gablotach, wykucie i zamurowanie 

szachtów instalacyjnych na potrzeby poprowadzenia instalacji centralnego ogrzewania oraz 

demontaż starych i montaż nowych kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych. Wskazane prace 

nie zostały ujęte w dokumentacji projektowo – kosztorysowej, ich wykonanie jest niezbędne dla 

zapewnienia odpowiedniej estetyki modernizowanych pomieszczeń. W zakresie robót elektrycznych 

zgłoszono: montaż instalacji HDMI   w 19 pomieszczeniach, montaż gniazd wtyczkowych w pracowni 

gastronomii, montaż dodatkowych gniazd wtyczkowych w pokoju nauczycielskim – wskazane roboty 

nie są ujęte w dokumentacji projektowej, ich wykonanie poprawi komfort użytkowania 

pomieszczenia. Zarząd powróci do tematu po zweryfikowaniu przedłożonego przez wykonawcę 

kosztorysu w. prac dodatkowych. 

 

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

zamknął debatę  CIII posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 
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Załączniki: 

Nr 1 -  Lista obecności. 

Nr 2  - Porządek obrad.  

Nr 3 -Uchwała Nr CIII/223/2022 wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych drogi 

wewnętrznej zlokalizowanej w miejscowości Jedlec. 

Nr 4 -  Uchwała Nr CIII/224/2022 w sprawie zmian  w budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2022 r.                                            

Nr 5 - Uchwała Nr CIII/225/2022 w sprawie w sprawie wyrażenia poparcia dotyczącego utworzenia 

Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na bazie Akademii Kaliskiej.   

Nr 6 -  Uchwała Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu                    
w Pleszewie. 
 
 
 
 
 
 
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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