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Protokół nr 111/2022 

   z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

         w dniu  18 maja 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). 

3. Halina Meller  - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie (ZDP). 

 

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 110/2022 z posiedzenia w dniu 28 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) zmiany budżetu powiatu pleszewskiego na 2022 r., 

b) wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Gołuchów opracowania dokumentacji projektowej na 

realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w zakresie budowy ścieżki 

rowerowej na odcinku Bielawy-Cieśle”. 

Ad. 5 

Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk; 

a) zapoznał się z pismem Przedsiębiorstwa Budowlano-Handlowego „Marzyński”  Sp. K. z Jarocina w 

sprawie realizacji umowy ZDP.253.6.2022 z dnia 27 stycznia 2022 roku na wykonanie inwestycji 

pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew-Zielona Łąka”. Firma wnosi o 

zmianę określonego  w umowie wynagrodzenia za wykonanie robót, poprzez jego  podwyższenie, 

w związku z rażącym i niemożliwym do przewidzenia wzrostem cen kosztów i materiałów 

niezbędnych do wykonania w/w zadania. Z uwagi na to, że branża budownictwa jest wyjątkowo 

wrażliwa na wahania koniunktury i zmiany zachodzące w sferze polityczno-prawnej.  Zarząd 

postanowił powołać specjalny zespół w składzie : Pani Halina Meller- Dyrektor Zarządu Dróg 

Powiatowych, Damian Szwedziak -Wicestarosta Pleszewski, Marcin Sitnicki -Radca Prawny, 

którego zadaniem będzie podjęcie rozmów z wykonawcą i wypracowanie wspólnego stanowiska 

w spawie możliwości ewentualnej zmiany umowy w zakresie wnioskowanym przez wykonawcę 

w/w zadania, 

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

• nr CXI/244/2022 w sprawie wyrażenia  opinii  dotyczącej  pozbawienia  drogi  powiatowej                     

nr  2907P  Kozubiec- gr. powiatu - Mieszków kategorii drogi powiatowej zlokalizowanej na 

terenie powiatu jarocińskiego.  
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Zarząd Powiatu w Jarocinie zwrócił się pismem nr   A-KD.7110.1.2022.SA z dnia 13.04.2022 r. 

(wpływ do tut organu w dniu 25.04.2022 r.) do Zarządu Powiatu w Pleszewie  o wyrażenie opinii 

w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2907P relacji  Kozubiec - gr. powiatu 

- Mieszków, ulica Radliniecka o długości 953 m zlokalizowanej na działkach o numerach 

ewidencyjnych: 40/1, 40/4, 40/5. Przedmiotowa droga w wyniku budowy obwodnicy stała się 

drogą bez przejazdu i obecnie pełni wyłącznie funkcję drogi lokalnej, stanowiąc uzupełnienie 

sieci dróg służących miejscowym potrzebom i nie spełnia kryteriów określonych w art. 6a ust. 

1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz.32  ze 

zm.), tj.  nie stanowi połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin                             

i siedzib gmin między sobą.    Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu,     

• nr CXI/245/2022 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie.  
W dniu 12 maja 2022 roku został przeprowadzony konkurs na stanowisko dyrektora Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie. Konkurs wyłonił kandydata na stanowisko 

dyrektora PPP w Pleszewie. W wyniku tajnego głosowania kandydat otrzymał 10 głosów za, 0 

głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących się. Wobec otrzymania przez kandydata 

maksymalnej liczby głosów komisja konkursowa zdecydowała o rozstrzygnięciu konkursu. 

Przewodniczący Komisji poinformował kandydata o osiągnięciu wymaganej liczby głosów 

uprawniającej do stania się kandydatem na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Pleszewie.  

Przewodniczący Komisji zapoznał Zarząd Powiatu w Pleszewie z wynikiem i dokumentacją 

postępowania konkursowego.  

Zgodnie z § 8 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.                     

w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej 

szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu 

pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r., poz.1428 ze zm.) konkurs podlega zatwierdzeniu 

przez organ prowadzący. Na podstawie art.29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz.1082) kompetencje i zadania organu 

prowadzącego w tym zakresie wykonuje zarząd powiatu. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu , 

c) decyzją znak NR.6844.2.3.2022 oddał w trwały  zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Pleszewie, 

ul. Hallera 54, nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Pleszewskiego, oznaczoną                                 

w ewidencji gruntów jako działka 2148/5 o pow. 0,0855 ha położoną w miejscowości Ludwina. 

Ww. działka stanowi fragment drogi powiatowej nr 4341P o przebiegu od dr. powiatowej nr 5288P 

- Lubomierz – Ludwina – Cieśle – Kajew – Tursko do drogi pow. 4339P, 

d) pozytywnie rozpatrzył wniosek Kierownika Ośrodka Kultury w Żegocinie o dofinansowanie 

Jubileuszu 115-lecia Kółka Włościanek w Żegocinie. Zarząd udzielił dofinansowania w kwocie 

2.000,00 zł, 

e) wyraził zgodę na sfinansowanie okolicznościowej książki pt. „Zawodowe pożarnictwo Powiatu 

Pleszewskiego 1956-2022”. Książka została wydana  z okazji 30- lecia  Państwowej Straży Pożarnej, 

f) ponownie analizował sprawę wykupu działki stanowiącej fragment ścieżki rowerowej w ciągu drogi 

powiatowej Krzywosądów – Kuchary, wybudowanej z dofinansowaniem środków Unii Europejskiej 

w ramach WRPO 2014+. Naczelnik Wydziału Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju poinformowała, 

że ponownie wystąpiono do współwłaścicieli nieruchomości z pismem o przystąpienie do 

podpisania umowy sprzedaży działki nr 139/4 zajętej pod budowę ścieżki rowerowej, położnej w 
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Krzywosądowie. Ponadto zwrócono się również do Urzędu Marszałkowskiego z zapytaniem o 

możliwe konsekwencje dla Powiatu, w przypadku niemożności sfinalizowania transakcji 

kupna/sprzedaż przedmiotowej nieruchomości w ramach projektu, a także  czy dopuszczalne 

byłoby zawarcie umowy użyczenia z współwłaścicielami nieruchomości na okres trwałości 

projektu. Aktualnie oczekuje się na odpowiedzi adresatów pism. Temat będzie przedmiotem obrad 

na kolejnych posiedzeniach Zarządu. 

Ad. 6  

Zarząd przyjął informacje Naczelnika Wydziału NR Izabeli Wasińskiej o zawiadomieniu  Burmistrza 

Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 maja 2022 r. o podjęciu przez Radę Miejską    w  Pleszewie uchwały 

nr XLII/424/2022 z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego przy ul. Targowej   i Malińskiej w Pleszewie wraz z informacją                         

o możliwości składania wniosków do planu miejscowego w terminie 21 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia.  Obszar objęty planem znajduje się w rejonie ulic Targowa i Malińska w Pleszewie,                      

na którym obowiązują obecnie ustalenia mpzp Śródmieście Pleszew (uchwalony uchwałą nr 

XXXVI/417/2018 Rady Miejskiej w dn. 27 września 2018 r.) przewidujące następujący rodzaj zabudowy: 

usługi komunikacji  i transportu, zabudowa usługowa, zieleń urządzona zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna, drogi. W wyniku analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i wniosków 

właścicieli zainteresowanych zmianą przeznaczenia nieruchomości – umożliwieniem realizacji 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Malińskiej, stwierdzono potrzebę sporządzenia 

nowego aktu planowania przestrzennego. 

 

Ad. 7 

W ramach  wolnych głosów i wniosków Członek Zarządu Leopold Lis zwrócił się z pytaniem jak 

intensywne były  prowadzone działania szkół ponadpodstawowych na rzecz pozyskania absolwentów 

szkół podstawowych. Pan Wicestarosta Damian Szwedziak poinformował , że szkoły skupiły się na 

wizytach w szkołach podstawowych na obszarze Powiatu Pleszewskiego,  działania promocyjne 

adresowane były dla uczniów i rodziców. Ponadto szkoły prowadziły działania promocyjne w gazecie 

lokalnej, na stronach internetowych szkół oraz w ramach drzwi otwartych dla uczniów ósmych klas 

szkół podstawowych. 

 

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

zamknął debatę  CXI  posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

 

Załączniki: 

Nr 1 -  Lista obecności. 

Nr 2  - Porządek obrad.  

Nr 3  - Uchwała nr CXI/244/2022 w sprawie wyrażenia  opinii  dotyczącej  pozbawienia  drogi  

powiatowej  nr  2907P  Kozubiec- gr. powiatu - Mieszków kategorii drogi powiatowej zlokalizowanej na 

terenie powiatu jarocińskiego.  

Nr 4 – Uchwała nr  CXI/245/2022 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie.  
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Protokołowała: 
 

Beata Napierała                               

Starosta  Maciej Wasielewski                       …………………… 

 

Wicestarosta Damian Szwedziak                …………………… 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


