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                                                                 Protokół nr 106/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

         w dniu 15 marca 2022 r., o godz.8.00,  

                                         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) 

4. Grażyna Kaczmarek -  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie  

 

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 104/2022 z posiedzenia w dniu 24 lutego 2022 r i Nr 

105/2022 z dnia 2 marca 2022 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) ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2022 roku, 

b) określenia szczegółowych warunków rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, 

umorzenia w części lub całości łącznie z odsetkami lub odstępowania od ustalenia opłaty za 

pobyt dziecka w pieczy zastępczej, 

c) uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie 

Pleszewskim na lata 2022-2024, 

d) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Pleszewskim a Ministrem 

Edukacji i Nauki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z Programu 

kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 

e) przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego do roku 2030”. 

Ad. 5 

Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk; 

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

• Nr CVI/227/2022 w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury oraz 

turystyki i wypoczynku w roku 2022. Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie 

organizacjom pozarządowym w formie wspierania realizacji zadań publicznych Powiatu 

Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury oraz turystyki i wypoczynku. 

Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 kwietnia 
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2022 roku, a kończy nie później niż 31 grudnia 2022 roku. Oferty zgodne z wzorem 

określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 

2018r. (Dz. U. 2018, poz. 2057) należy składać w terminie do 21 dni od dnia umieszczenia 

ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego 

w Pleszewie.   Oferty należy złożyć w Wydziale Oświaty, Kultury Sportu i Turystyki Starostwa 

Powiatowego w Pleszewie, ul. Poznańska 79. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu, 

• Nr CVI/228/2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie.  W związku z tym, że  w dniu                              

31 sierpnia 2022 roku upłynie termin, do którego Zarząd Powiatu w Pleszewie Uchwałą                     

Nr LXXXV/187/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 roku  przedłużył powierzenie pełnienia 

obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie Pani Kindze 

Kubilas-Nowickiej, Zarząd Powiatu w Pleszewie postanowił wszcząć procedurę 

konkursową mającą na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie. Termin składania ofert upływa z dniem 29 

kwietnia br. Uchwała stanowi załącznik  nr 4 do Protokołu, 

• Nr CVI/229/2022 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 

dla wybranych terenów położonych   w obrębach geodezyjnych Ruda Wieczyńska, Gizałki, 

Czołnochów, Szymanowice Tomice. Pismem z dnia 28 lutego 2022 r.  W przedmiotowym 

planie wyznaczono tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej, tereny zabudowy zagrodowej w 

gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, tereny zabudowy usługowej, teren 

zabudowy usług oświaty, teren zabudowy usług kultu religijnego, tereny usług sportu i 

rekreacji, tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej, 

tereny lokalizacji elektrowni fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 500 kW, teren 

cmentarza, tereny leśne, tereny użytków zielonych, tereny rolnicze, tereny wód 

powierzchniowych, teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, teren 

infrastruktury technicznej – wodociągi, teren infrastruktury technicznej – kanalizacja, 

tereny infrastruktury technicznej – telekomunikacja, tereny dróg publicznych klasy 

zbiorczej, tereny dróg publicznych klasy lokalnej, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej 

oraz tereny dróg wewnętrznych.  Ustalenia projektu mpzp nie kolidują   z planami Powiatu 

Pleszewskiego. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do Protokołu, 

• Nr CVI/230/2022 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania                                     

o udzielenie zamówienia publicznego na  wykonanie zadania pn. „Modernizacja infrastruktury 

elektroenergetycznej wraz z poprawą  efektywności energetycznej budynków Pleszewskiego 

Centrum Medycznego”. Powołano komisję w składzie : 

 

1.  Izabela Wasińska – Naczelnik Wydziału Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej;                                         

 2.  Mariusz Depa –   Inspektor w Wydziale Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju                                         

                                   Z-ca Przewodniczącej Komisji Przetargowej; 

3.  Danuta Mandryk  -  Inspektor w Wydziale Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju - 

Sekretarz Komisji Przetargowej; 

4. Marian Sztamburski – Radca prawny– Członek Komisji  Przetargowej:                              

5.  Andrzej Szablewski – Specjalista ds. zamówień publicznych w Pleszewskim     

Centrum Medycznym w  Pleszewie Sp. z o.o – Członek Komisji 
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Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu, 

b) decyzją znak NR.6844.2.2.2022 oddał w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych                                   

w Pleszewie  z siedzibą w Pleszewie, ul. Hallera 54, nieruchomość stanowiącą własność Powiatu 

Pleszewskiego, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka: nr 273/1 o powierzchni 0,0100 ha, 

ark. mapy 3 – obręb Kościelna Wieś, gm. Gołuchów, dla której prowadzona jest księga wieczysta 

nr KZ1P/00041258/5. Przedmiotowa nieruchomość stanowi teren drogi powiatowej 4347P                     

o przebiegu: od drogi pow. nr 4348P – Borczysko – Kościelna Wieś – do drogi pow. nr 5297P i 

położna jest w msc. Borczysko, 

c) w odpowiedzi na pismo Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu 

Pan Jacek Sommerfeld, wyraził zgodę na  użyczenie stadionu sportowego w m. Marszew w dniu 

3 kwietnia 2022 r. na potrzeby stworzenia dodatkowych miejsc parkingowych w związku z 

organizacją Wiosennych Targów Rolno – Ogrodniczych w Marszewie, 

d) wstępnie pozytywnie zaopiniował zadanie inwestycyjne – Opracowania projektowe dla 

rozbudowy drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Konin na pododcinku 

B: Kokanin – Biskupice Ołoboczne na etapie opracowania Studium Techniczno – Ekonomiczno 

– Środowiskowego, 

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

Uchwałą Zarządu Powiatu Nr XXXI/59/2019. Kontrole przeprowadzono w Pogotowiu 

Opiekuńczym i Domu Dziecka w Pleszewie, Salezjańskiej Placówki Wsparcia Dziecka i Rodziny 

im. Św. Rodziny   w Pleszewie, Rodzinnym Domu Dziecka w Białobłotach. Zakres kontroli 

obejmował : sprawdzenie wykonywanych zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Przeprowadzone 

kontrole nie wykazały nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówek. Sprawozdanie stanowi 

załącznik nr 7 do protokołu, 

f) pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. 

Wojciecha Kilara w Pleszewie o dofinansowanie organizacji Pleszewskiego Konkursu Fletowego 

i wyraził zgodę  na dofinansowanie przedmiotowego konkursu w kwocie 2.000,00 zł.  

Ad.6   

Zarząd przyjął informacje : 

a)  Naczelnika Wydziału NR Izabeli Wasińskiej o wydaniu przez Wojewodę Wielkopolskiego                    

w dn. 4 marca 2022 r. decyzji: 

• stwierdzającej nabycie przez Powiat Pleszewski  z dniem   1 stycznia 1999 r. z mocy prawa, 

nieodpłatnie mienia Skarbu Państwa, stanowiącego własność nieruchomości zajętej do dn. 31 

grudnia 1998 r. pod fragment drogi wojewódzkiej nr 13318 oznaczonej w ewidencji gruntów: 

jednostka ewidencyjna Gołuchów, obręb 0016 Pleszówka, arkusz mapy 3, działka nr 259/2 o 

pow. 2,8443 ha, zapisanej w KW KZ1P/00040318/7. Ww. działka stanowi fragment drogi 

powiatowej nr 4341P Lubomierz – Ludwina- Cieśle – Kajew – Tursko do drogi 4339P na odcinku 

Bielawy – Tursko, 

• stwierdzającej nabycie przez Powiat Pleszewski  z dniem  1 stycznia 1999 r. z mocy prawa, 

nieodpłatnie mienia Skarbu Państwa, stanowiącego własność nieruchomości zajętej do dn. 31 

grudnia 1998 r. pod fragment drogi wojewódzkiej nr 13285 oznaczonej w ewidencji gruntów: 

jednostka ewidencyjna Gołuchów, obręb 0007 Kościelna Wieś, arkusz mapy 4, działka nr 437 

o pow. 0,8700 ha, arkusz mapy 6, działka nr 828/1 o pow. 1,7500 ha, działka nr 828/2 o pow. 
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0,0100 ha, działka nr 828/3 o pow. 0,0100 ha zapisanej   w KW KZ1P/00040317/0. Ww. działki 

stanowią fragment drogi powiatowej - ul. Ostrowska   w m. Kościelna Wieś. 

• Starosty Pleszewskiego Macieja Wasielewskiego o  zbiórce pieniężnej na rzecz uchodźców 

wojennych z Ukrainy m.in. wśród radnych Rady Powiatu Pleszewskiego  oraz pracowników 

Starostwa Powiatowego w Pleszewie. Za zebraną kwotę zakupiono 3 generatory prądu. 

Generatory te zostały dostarczone na Ukrainę - do Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego 

Dubieńszczyzny we wsi Priwilne 10 km od Dubna (Rejon Dubieński / Obłast Równeńska) razem 

z innymi darami organizowanymi przez Urząd Miejski w Dobrzycy. Łącznie do ww. 

Stowarzyszenia transportem                         z Dobrzycy przekazano 12 generatorów prądu, 2 

kardiomonitory, ubrania dziecięce, ciepłą odzież dla dorosłych, latarki, baterie, lekarstwa, 

przybory medyczne, świece i zapalniczki, 

Ad.7  

Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 11- tej, 

zamknął debatę  CVI posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

Załączniki: 

Nr 1 -  Lista obecności. 

Nr 2  - Porządek obrad.  

Nr 3  - Uchwała Nr CVI/227/2022 w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury oraz turystyki i 

wypoczynku w roku 2022. 

Nr 4  - Uchwała Nr CVI/228/2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie.   

Nr 5  - Uchwała Nr CVI/229/2022 w sprawie uzgodniono projekt miejscowego planu zagospodarowania 

dla wybranych terenów położonych   w obrębach geodezyjnych Ruda Wieczyńska, Gizałki, Czołnochów, 

Szymanowice Tomice. 

Nr 6  - Uchwała Nr CVI/230/2022 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania                  

o udzielenie zamówienia publicznego na  wykonanie zadania pn. „Modernizacja infrastruktury 

elektroenergetycznej wraz z poprawą  efektywności energetycznej budynków Pleszewskiego Centrum 

Medycznego”. 

Nr 7 – Sprawozdanie z przeprowadzonych w 2021 r kontroli. 

 
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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