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Protokół nr 110/2022 

   z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

         w dniu  28 kwietnia 2022 r., o godz.12.00,  

                                         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. 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 109/2022 z posiedzenia w dniu 21 kwietnia 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) udzielenia Zarządowi Powiatu w Pleszewie wotum zaufania, 

b) Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli 

i porządku publicznego na lata 2022-2024. 

 

Ad. 5 

Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk; 

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

• nr CX/240/2022 w sprawie zmian w budżecie powiatu pleszewskiego na 2022 roku. Zmiany 

polegają na wprowadzeniu do budżetu po stronie dochodów i wydatków dotacji z budżetu 

państwa  w kwocie:  

o 48 800 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego 

strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży 

Pożarnej na terenie województwa, 

o 7 200 zł z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno – 

edukacyjnych dla osób stosujących przemoc   w rodzinie, 

Ponadto zwiększa się plan finansowy jednostek oświatowych  o kwotę 707 212 zł   z 

przeznaczeniem na finansowanie wydatków rzeczowych w II kwartale br. 

Dokonano również zmian w zakresie drogowym polegających na  : 

o zwiększeniu planu wydatków o kwotę 165 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4321P w m. Izbiczno”, z czego 50.000,00 zł pomoc 

finansowa  z Gminy Dobrzyca, pozostałe środki własne przeniesione z zadania n/w. 

o zmniejszeniu planu wydatków o kwotę  115 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P (ul. Kolejowa) w m. Gizałki. 

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w planach finansowych jednostek. Uchwała stanowi 

załącznik nr  3 do protokołu, 
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• nr  CX/241/2022 w sprawie przyjęcia Raportu o Stanie Powiatu Pleszewskiego za 2021 rok. 

Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.                                   

z 2022 r. poz. 528 ze zm.) nakłada na Zarząd Powiatu obowiązek przedstawienia Radzie 

Powiatu Pleszewskiego raportu o stanie powiatu, w terminie do 31 maja br. Raport 

podsumowuje działalność Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację 

polityk, programów i strategii, jak również realizację uchwał Rady Powiatu. Analiza raportu 

wskazuje na brak wykonania uchwały nr XX/157/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 

czerwca 2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości zajętej 

pod budowę ścieżki rowerowej, położonej w Krzywosądowie, oznaczonej jako działka nr 139/4. 

Ww. nieruchomości nie udało się wykupić od dotychczasowych właścicieli (4 współwłaścicieli; 

osoby fizyczne) ze względu na to, że współwłaściciele dotąd nie uregulowali ciążących na nich 

zobowiązań podatkowych od spadku. Jak ustalono w kancelarii notarialnej warunkiem 

sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości jest zgłoszenie przez powyższych nabycia 

spadku w urzędzie skarbowym   i uiszczenie podatku z tego tytułu. Sprawa jest o tyle ważna, 

że ww. działka stanowi fragment ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Krzywosądów – 

Kuchary, wybudowanej z dofinansowaniem środków Unii Europejskiej w ramach WRPO 2014+. 

Jej nabycie jest warunkiem prawidłowego rozliczenia przyznanych środków na przedmiotową 

inwestycję. W związku z powyższym Zarząd Powiatu w Pleszewie zobowiązał Naczelnika 

Wydziału NR, w konsultacji z Zespołem Radców Prawnych do rozpoznania, jakie konsekwencje 

w kontekście realizowanego projektu i otrzymanego dofinansowania może mieć brak przejęcia 

przez powiat na własność wspomnianej nieruchomości oraz innych, alternatywnych do 

procedury kupna/sprzedaży, szans na jej skuteczne przyjęcie do zasobów powiatu. (Uchwała 

stanowi załącznik nr 4 do protokołu), 

• nr CX/242/2022 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury 
oraz turystyki     i wypoczynku w 2022 roku.  W odpowiedzi na ogłoszony konkurs oferty na 
realizację wskazanych tam zadań publicznych złożyły 4 organizacje pozarządowe. Komisja 
Konkursowa na posiedzeniu w dniu 21.04.2022 roku wszystkie oferty postanowiła zaopiniować 
pozytywnie. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu, 

• nr CX/243/2022  w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie dodatkowego dnia wolnego od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych w  I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica                                              

w Pleszewie. Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie pismem 

nr LO.0111.02.2022.NK z dnia 25.04.2022 r. zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody 

na ustalenie dodatkowego dnia wolnego od zajęć w dniu 9.05.2022 r. w związku                                   

z trudnościami w zapewnieniu obsady nauczycieli, którzy zostali powołani do zespołów 

egzaminacyjnych na egzamin maturalny z rozszerzonego języka angielskiego w I Liceum 

Ogólnokształcącym im. St. Staszica oraz w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie.  Zgodnie z 

§ 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie 

organizacji roku szkolnego wyrażenie zgody na ustalenie dodatkowych dni   wolnych od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych należy do kompetencji organu prowadzącego szkołę. Uchwała 

stanowi załącznik nr 6 do protokołu, 

b) przyjął bilans z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za rok 2021 . Bilans stanowi załącznik nr 

7 do protokołu. 
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Ad.6  

Nie realizowano 

 

Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 14- tej, 

zamknął debatę  CX  posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

 

Załączniki: 

Nr 1 -  Lista obecności. 

Nr 2  - Porządek obrad.  

Nr 3  - Uchwała nr CX/240/2022 w sprawie zmian w budżecie powiatu pleszewskiego na 2022 r. 

Nr 4 – Uchwała nr  CX/241/2022 w sprawie przyjęcia Raportu o Stanie Powiatu Pleszewskiego za 2021.  

Nr 5 - Uchwała nr CX/242/2022 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

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

i wypoczynku w 2022 roku.  

Nr 6  - Uchwała nr CX/243/2022  w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie dodatkowego dnia wolnego 

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Pleszewie. 

Nr 7 – Bilans z wykonania  budżetu. 
 

 
 
Protokołowała: 

 

Beata Napierała                               

Starosta  Maciej Wasielewski                       …………………… 

 

Wicestarosta Damian Szwedziak                …………………… 

 

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

 

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

 

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

 

 

 


