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                                                                 Protokół nr 109/2022 

   z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

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

2. Jacek Kopacz - Prezes Zarządu Supra Brokers S.A., 
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 protokół  Nr 108/2022 z posiedzenia w dniu 31 marca 2022 r. (uwag 

nie wniesiono). 

Ad. 3 

Do proponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono. 

Ad. 4 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwał Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany Uchwały 

Nr XXV/189/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie wysokości diet dla 

radnych Rady Powiatu w Pleszewie oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży 

służbowych. 

Ad. 5 

Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk; 

a) zapoznał się z raportem firmy SUPRA BROKERS dotyczącym przebiegu ubezpieczenia Powiatu 

Pleszewskiego w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Powiat Pleszewski od 2007 r. związany 

jest umową, zawartą na czas nieokreślony, z firmą Supra Brokers z Wrocławia. Aktualnie 

ubezpieczenia zawarte są na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r. w dwóch Zakładach 

Ubezpieczeń tj. : w Saltus Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych zawarto ubezpieczenie 

majątkowe i OC oraz w Concordia TU S.A., zawarto ubezpieczenie komunikacyjne.  W 2021 roku 

zgłoszono 38 szkód majątkowych ,wypłacono ogółem 26 natomiast 11 odmówiono odszkodowania, 

jedna szkoda w toku. Natomiast szkody komunikacyjne  zgłoszono 2 i wypłacono 2 szkody.  Praktyka 

pokazuje, że opracowane przez firmę SUPRA BROKERS skonsolidowane programy ubezpieczeniowe 

w sposób właściwy diagnozują  i oceniają ryzyka  w poszczególnych obszarach funkcjonowania 

powiatowego samorządu z punktu widzenia prawdopodobieństwa wystąpienia określonych 

negatywnych zdarzeń. Biorąc za podstawę przebieg ubezpieczenia w 2021 roku  można stwierdzić, 

że dobór produktów ubezpieczeniowych był i jest adekwatny do potrzeb  i w należyty sposób chroni 

interes powiatu. Do tej pory nie odnotowano przypadków przekroczenia górnej granicy 

odpowiedzialności ubezpieczyciela.  Dotychczasowa współpraca z Supra Brokers przebiega 

prawidłowo. Ponadto Prezes Zarządu Supra Brokers S.A., zaproponował przystąpienie do nowej 

aplikacji administracyjnej, która po zalogowaniu się uprawnionej osoby do bazy danych Supra 

Brokres  pozwoli na monitoring realizowanych polis ubezpieczeniowych i zgłaszanie szkód. Nowa 
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aplikacja pozwali zminimalizować czynności administracyjne związane z polisami 

ubezpieczeniowymi, 

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

✓ Nr CIX/236/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/59/2019 Zarządu Powiatu                                          

w Pleszewie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie przyjęcia procedury określającej zasady 

sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu 

Pleszewskiego, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz 

placówkami opiekuńczo – wychowawczymi objętymi nadzorem przez Powiat Pleszewski. 

Zgodnie z regulacją art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny                              

i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 447) Zarząd Powiatu sprawuje kontrolę nad 

organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne 

domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Kontrola jest przeprowadzana 

zgodnie z procedurą określającą zasady sprawowania kontroli, przyjętą uchwałą nr 

XXXI/59/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia  23 października 2019 roku.  W celu realizacji 

zadań kontrolnych powołuje się zespół ds. kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy 

zastępczej oraz zespół ds. kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy 

dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Zespół ds. kontroli nad rodzinami 

zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-

wychowawczymi przeprowadza kontrolę w podmiotach kontrolowanych, tj.: formach 

instytucjonalnych pieczy zastępczej, placówkach typu rodzinnego. Uchwała stanowi załącznik 

Nr 3 do protokołu, 

✓ Nr  CIX/237/2022 w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na 

stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej    w Pleszewie . Powołano komisję 

w składzie :  

1)  trzech przedstawicieli organu prowadzącego: 

- Urszula Balicka ; 

- Sławomir Sobczyk; 

- Justyna Koza; 

2)  trzech przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny: 

        - Elżbieta Czuba; 

- Elżbieta Tanaś; 

- Małgorzata Falczyńska; 

 3) dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Pleszewie: 

- Marta Mikołajczak; 

- Magdalena Wykrętowicz; 

4) po jednym przedstawicielu zakładowej organizacji związkowej:  

             - Hanna Majewska; 

  - Piotr Kowalik  

5) przewodniczącym Komisji jest Sławomir Sobczyk  

W związku z ogłoszeniem konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie zachodzi konieczność powołania komisji 

konkursowej w celu wyłonienia kandydata na ww. stanowisko. Zgodnie z art.63 ust.14 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe do kompetencji zarządu powiatu 

należy powołanie komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko 
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dyrektora.  W skład komisji wchodzi 1) po trzech przedstawicieli: a) organu prowadzącego 

szkołę; b) organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 2) po dwóch przedstawicieli: a) rady 

pedagogicznej b) radu rodziców 3) po jednym przedstawicielu organizacji związkowych 

reprezentatywnych   w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego Zgodnie z art. 82 

ust. 1 nie powołano przedstawicieli rady rodziców ze względu na specyfikę organizacji pracy 

placówki. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu, 

✓ Nr CIX/238/2022 w sprawie powołania i ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej 

opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury 

fizycznej i sportu, kultury oraz turystyki i wypoczynku w roku 2022. Artykuł 15 Ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na organy 

stanowiące jednostkę samorządu terytorialnego obowiązek powołania komisji konkursowej w 

celu opiniowania złożonych ofert. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zgodnie z Uchwałą Nr 

CVI/227/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 15 marca 2022  roku 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, w dniu 16.03.2022 

roku ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu, na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Pleszewie. Powołanie i ustalenie regulaminu pracy komisji konkursowej należy 

do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu, 

✓ Nr  CIX/239/2022 w sprawie ustalenia na 2022 rok planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych  prowadzonych 

przez Radę Powiatu w Pleszewie, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz 

form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane . Na podstawie § 5 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie 

dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia 

branżowego oraz trybu i kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1653) organ prowadzący opracowuje na dany rok kalendarzowy plan dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli. Według § 6 ww. Rozporządzenia organ prowadzący 

szkoły i placówki oświatowe, w porozumieniu z dyrektorami szkół, ustala maksymalną kwotę 

dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe oraz określa formy 

kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. Podział środków na doskonalenie 

zawodowe nauczycieli dla poszczególnych szkół i placówek został określony w uchwale 

Nr XXV/193/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu, 

c) przyjął : 

✓ sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2021 rok .  Z przepisów 

prawa wynika konieczność jego przedłożenia Radzie Powiatu w ramach procedury 

absolutoryjnej. Sprawozdanie stanowi załącznik  Nr 7 protokołu, 

✓ informację o stanie mienia Powiatu Pleszewskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku. 

Informacja stanowi załącznik  Nr 8 protokołu, 

d) na wniosek  Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej S.A. z dnia 30 marca 2022 r.  wyraził zgodę na 

budowę infrastruktury światłowodowej oraz udzielenie prawa do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane w miejscowości Dobrzyca na działce nr 1019/1. Inwestycja obejmuje budowę 

kanalizacji kablowej w postaci pakietu mikrorurek HDPE 4x14/10 oraz posadowienie słupka 

telekomunikacyjnego. Budowa występuje na łącznikach pomiędzy istniejącymi słupami 

energetycznymi, na których zostanie podwieszony kabel światłowodowy. Działka nr 1019/1 
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stanowi ul. Pleszewską. Roboty budowlane zostaną wykonane metodą wykopu otwartego z 

uwzględnieniem rozbiórki i odtworzenia nawierzchni utwardzonych.     W miejscach przejść pod 

jezdniami i wjazdami prace zostaną wykonane bezwykopowo, metodą przecisku, a kanalizacja w 

tych miejscach zostanie zabezpieczona rurami przepustowymi RHDPE 50/3,5 mm. Teren inwestycji 

po zakończeniu prac zostanie przywrócony do stanu pierwotnego, 

e) zapoznał się z wnioskiem Wójta Gminy Gizałki z dnia 30 marca 2022 r. o uzgodnienie projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych  w 

obrębach geodezyjnych Czołnochów, Szymanowice i Tomice.  Prace nad projektem miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębach 

geodezyjnych Czołnochów, Szymanowice i Tomice, wykonano w oparciu  o Uchwałę Nr 

XXIX/202/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów 

położonych w obrębach geodezyjnych Czołnochów, Szymanowice   i Tomice. Przedmiotem planu 

miejscowego jest ustalenie przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania terenów położonych w 

obrębach geodezyjnych Czołnochów, Szymanowice i Tomice. W planie wyznaczono tereny 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 

zabudowy usługowej, tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i 

ogrodniczych, teren zabudowy usługowej, tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 

lub zabudowy usługowej, tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i 

ogrodniczych, teren leśny, teren użytków zielonych, tereny rolnicze, teren drogi publicznej klasy 

głównej, tereny dróg publicznych klasy lokalnej, teren drogi publicznej klasy dojazdowej oraz 

tereny dróg wewnętrznych. Postanowienia planu nie kolidują z planami samorządu powiatowego, 

Ad.6  

Zarząd przyjął informacje Naczelnika Wydziału NR Izabeli Wasińskiej o zawiadomieniu : 

✓ Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 kwietnia 2022 r. o podjęciu  przez Radę Miejską                   

w Pleszewie uchwały nr XLI/409/2022 z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. 70 Pułku Piechoty i 

Armii Poznań w Pleszewie. Dla przedmiotowego terenu obowiązuje mpzp uchwalony Uchwałą 

Rady Miejskiej z dnia 25 września 2014 r. Obszar objęty planem, zlokalizowany   w południowo – 

zachodniej cz. miasta, ograniczony odcinkiem DK 11 oraz ulicami 70 Pułku Piechoty i Armii Poznań 

w Pleszewie. Wnioski do planu można składać w terminie 21 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia. Sporządzenie nowego aktu planowania przestrzennego umożliwi 

zagospodarowanie tego obszaru zgodnie z zamierzeniami inwestycyjnymi właścicieli 

nieruchomości oraz kierunkami rozwoju ustalonymi w SUiKZ, 

✓ Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 kwietnia 2022 r. o podjęciu  przez Radę Miejską                 

w Pleszewie uchwały nr XXXI/310/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Bałtyckiej                   

i Wrzesińskiej w Pleszewie. Obszar położony przy ul. Bałtyckiej przylega do granic mpzp – rejon ul. 

Pomorskiej i Zachodniej w Pleszewie oraz zawiera się częściowo w jego granicach. Obszar 

usytuowany przy ul. Wrzesińskiej ograniczony od północy granicą administracyjną miasta, od 

wschodu linią rozgraniczającą działkę nr 499 zagospodarowanej jako teren ogródków działkowych, 

od południa i zachodu drogami gminnymi również przylega do ww. planu miejscowego. Wnioski 

do planu można składać w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.    Dla 

przedmiotowego obszaru w SUiKZP Gminy Pleszew ustala się głównie funkcje istniejące i 
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projektowane tereny o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej 

wielorodzinnej z zabudową usługową, 

✓ Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2022 r. o podjęciu  przez Radę Miejską                            

w Pleszewie uchwały nr XLI/410/2022 z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Kubackiego                             

w Pleszewie. Dla przedmiotowego obszaru w SUiKZP Gminy Pleszew uchwalonym w dniu 10 

czerwca 2021 r. ustalono następujące funkcje - istniejące i projektowane tereny    o dominującej 

funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową – istniejące  i projektowane tereny                                 

o dominującej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej - tereny zieleni urządzonej - tereny usług 

sportowo – rekreacyjnych z zabudową usługową. Wnioski do planu można składać w terminie 21 

dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Do sporządzenia planu przystąpiono w związku                                    

z uzasadnionymi wnioskami właścicieli nieruchomości i aktualnymi potrzebami inwestorów. 

Ad.7  

Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 13- tej, 

zamknął debatę  CIX  posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

 
Załączniki: 

Nr 1 -  Lista obecności. 

Nr 2  - Porządek obrad.  

Nr3 - Uchwała Nr  CIX/236/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/59/2019 Zarządu Powiatu                                                                               

w Pleszewie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie przyjęcia procedury określającej zasady sprawowania kontroli nad 

organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Pleszewskiego, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne 

domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi objętymi nadzorem przez Powiat Pleszewski. 

Nr 4 -  Uchwała Nr  CIX/237/2022 w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej   w Pleszewie. 

Nr 5 - Uchwała Nr CIX/238/2022 w sprawie powołania i ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej opiniującej oferty na 

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

w roku 2022. 

Nr 6 - Uchwała Nr  CIX/239/2022 w sprawie w sprawie ustalenia na 2022 rok planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych  prowadzonych przez Radę Powiatu 

w Pleszewie, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest 

przyznawane . 

Nr 7 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2021 rok. 

Nr 8 -  Informacja o stanie mienia. 

 
 
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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