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 Protokół nr 118/2022 

   z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

         w dniu 29 lipca 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 Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki (OK). 

3. Izabela Mikstacka – Mikuła – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie. 

4.  Kinga Kubilas – Nowicka – Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  w Pleszewie. 

 

Ad. 1 

Wicestarosta Pleszewski Damian Szewdziak  dokonując otwarcia posiedzenia powitał zebranych, 

stwierdził quorum, usprawiedliwił  nieobecność Starosty Pleszewskiego Macieja Wasielewskiego  oraz 

przedstawił proponowany porządek obrad (zał. nr 2 prot.). 

Ad. 2 

Zarząd, przez aklamację, przyjął protokół Nr 117/2022 z posiedzenia w dniu 15 lipca 2022 r . (uwag nie 

wniesiono). 

Ad. 3 

Do proponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono. 

Ad. 4 

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

nr XXVI/197/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej                            

w Kowalewie, gm. Pleszew, oznaczonej jako działka nr 34/2. 

 

Ad.5 

Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk; 

a) w rozdzielnym głosowaniu (jednogłośnie, 4 głosami za) podjął uchwały: 

✓ nr CXVIII/260/2022 w sprawie  zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 
Technicznych w Pleszewie. 
W dniu 22 lipca 2022 roku został przeprowadzony konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu 

Szkół Technicznych w Pleszewie. Konkurs wyłonił kandydata na stanowisko dyrektora ZST                      

w Pleszewie. W wyniku tajnego głosowania kandydat otrzymał 12 głosów za, 0 głosów 

przeciwnych, 2 głosów wstrzymujących się, (1 członek Komisji Konkursowej nieobecny). Wobec 

otrzymania przez kandydata wystarczającej ilości głosów komisja konkursowa zdecydowała                   

o rozstrzygnięciu konkursu. Przewodniczący Komisji poinformował kandydata o osiągnięciu 

wymaganej liczby głosów uprawniającej do stania się kandydatem na stanowisko dyrektora 

Zespołu Szkół Technicznych 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, 
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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 3 do 

protokołu, 

✓ nr CXVIII/261/2022 w  powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych                              

w Pleszewie. 

W związku z wyłonieniem kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych                              

w Pleszewie w wyniku postępowania konkursowego przeprowadzonego w dniu 22 lipca 2022 

roku, zachodzi konieczność powierzenia stanowiska dyrektora ww. szkoły wyłonionemu                         

w drodze konkursu kandydatowi. Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe do kompetencji zarządu powiatu należy powierzenie stanowisko dyrektora 

szkoły. Zarząd powierza  stanowisko dyrektora  Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie Pani 

Izabeli Mikstackiej - Mikule  z dniem 1 września 2022 roku na 5 lat szkolnych, tj. do dnia 31 

sierpnia 2027 roku. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu, 

✓ nr CXVIII/262/2022 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - 

Pedagogicznej  w Pleszewie. W związku z wyłonieniem kandydata na stanowisko dyrektora 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie w wyniku postępowania konkursowego 

przeprowadzonego w dniu 12 maja 2022 roku, zachodzi konieczność powierzenia stanowiska 

dyrektora ww. szkoły wyłonionemu w drodze konkursu kandydatowi. Zgodnie z art. 63 ust. 1 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe do kompetencji zarządu powiatu należy 

powierzenie stanowisko dyrektora szkoły. Zarząd powierza  stanowisko dyrektora  Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie Pani Kindze Kubilas - Nowickiej  z dniem 1 

września 2022 roku na 5 lat szkolnych, tj. do dnia 31 sierpnia 2027 roku. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu, 

 

Zarząd po omówieniu i przegłosowaniu  w/w  uchwał,  na salę poproszono rekomendowane przez 

komisje konkursowe Panie Kingę  Kubilas – Nowicką i  Izabelę Mikstacką – Mikułę. Pan Wicestarosta 

Damian Szwedziak  osobiście poinformował o wynikach głosowania,  w efekcie  którego Zarząd  

Powiatu z dniem 1 września 2022 roku powierzył Paniom stanowisko Dyrektora.                                          

Panie  przedstawiły Zarządowi  najistotniejsze aspekty swojej koncepcji zarządzania jednostkami 

po wysłuchaniu  Pan Wicestarosta w imieniu Zarządu  złożył  gratulacje, życzył satysfakcji z realizacji 

planów i zamierzeń zawodowych oraz wszelkiej  pomyślności w życiu osobistym. Po odebraniu 

gratulacji Panie dziękując Zarządowi za podjętą decyzję i zaufanie, jakim zostały obdarzone, 

opuściły salę posiedzeń.  

 W dalszej części obrad Zarząd podjął uchwały : 

 

✓ nr CXVIII/263/2022 w sprawie  zmiany budżetu powiatu pleszewskiego na 2022 rok. 

Wprowadzone przedmiotową uchwałą zmiany budżetowe polegają na m.in. na zwiększeniu 

planu dochodów i wydatków budżetowych o : 

- środki dotacji celowych z budżetu państwa o łącznej wysokości 101 465,00 zł                                           

z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej.  

- środki funduszu wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej                           
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w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków rzeczowych 
Komendy w tym zakupu energii. 
-   W ramach zmian przydzielono palcówkom oświatowym środki na doskonalenia zawodowe 
nauczycieli w wysokości 32.250,00 zł  
Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w planach finansowych jednostek. Uchwała stanowi 

załącznik nr 6 do Protokołu, 

✓ nr CXVIII/264/2022 w sprawie oddania dzierżawę w trybie przetargu pisemnego 

nieograniczonego nieruchomości rolnej położonej w Marszewie , gmina Pleszew. 

Z dniem 31 października 2022 roku wygasa umowa zawarta przez Powiat Pleszewski na 

dzierżawę działki położonej w miejscowości Marszew o nr ewidencyjnym 2/5 o pow. 11,0880 

ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KZ1P/00023907/8. Jest to działka użytkowana 

rolniczo. W celu kontynuacji prawidłowej gospodarki ww. nieruchomością i zapewnienia 

płynności wpływów z tego tytułu do budżetu powiatu pleszewskiego koniecznym jest 

wyłonienie w trybie przetargu nieograniczonego dzierżawcy. Zgodnie z art. 25b ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. 2021, poz. 1899) 

powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje Zarząd Powiatu. Uchwałą nr X/58/99 Rady 

Powiatu w Pleszewie z dnia 28 września 1999r. w sprawie określania zasad wydzierżawiania lub 

najmu nieruchomości, stanowiących własność Powiatu upoważniono Zarząd Powiatu do 

dokonywania samodzielnie, bez uzyskania zgody Rady Powiatu czynności prawnych 

polegających na wydzierżawianiu lub najmie nieruchomości stanowiących własność powiatu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu, 

✓ nr CXVIII/265/2022 w sprawie: oddania w dzierżawę w trybie przetargu pisemnego 

nieograniczonego nieruchomości rolnej położonej w Pleszewie, gmina Pleszew. 

Z dniem 31 października 2022 roku wygasa umowa zawarta przez Powiat Pleszewski na 

dzierżawę działek położonych w miejscowości Pleszew o nr ewidencyjnym 48/5 o pow. 0,7061 

ha oraz 3674 o pow. 1,0447 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KZ1P/00032181/8. 

Są to działki użytkowane rolniczo. W celu kontynuacji prawidłowej gospodarki ww. 

nieruchomością i zapewnienia płynności wpływów z tego tytułu do budżetu powiatu 

pleszewskiego koniecznym jest wyłonienie w trybie przetargu nieograniczonego dzierżawcy. 

Zgodnie z art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. 

Dz. U. 2021, poz. 1899) powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje Zarząd Powiatu.  

Uchwałą nr X/58/99 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 września 1999r. w sprawie określania 

zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości, stanowiących własność Powiatu 

upoważniono Zarząd Powiatu do dokonywania samodzielnie, bez uzyskania zgody Rady 

Powiatu czynności prawnych polegających na wydzierżawianiu lub najmie nieruchomości 

stanowiących własność powiatu. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu, 

✓ nr  CXVIII/266/2022 w sprawie: uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na potrzeby realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie 

stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ wraz z zasilającą linią elektroenergetyczną 110 kV. 

Zgodnie z przepisem art. 17 pkt 6 lit. b tiret pierwsze ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wójt, burmistrz albo prezydent miasta po 

podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego 

występuje o uzgodnienie projektu planu z wojewodą, zarządem województwa, zarządem 

powiatu w zakresie odpowiednich zadań rządowych i samorządowych. Dnia 26 lipca 2022 r. 

Wójt Gminy Gołuchów w związku z uchwałą  
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nr XXV/230/2021 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na potrzeby realizacji 

inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ 

wraz z zasilającą linią elektroenergetyczną 110 kV, zmienioną uchwałą  

nr XXXIV/306/2022 Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 stycznia 2022 r., zwrócił się do Zarządu 

Powiatu w Pleszewie z prośbą o uzgodnienie projektu ww. planu w zakresie odpowiednich 

zadań samorządowych, ustalając termin dokonania uzgodnień – 21 dni od dnia otrzymania 

projektu. Uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dokonuje się w trybie art. 106 KPA - w formie postanowienia. Plan obejmuje obszar                                   

o powierzchni ok. 21,79 ha, w obrębach ewidencyjnych: Czechel, Kucharki, Szkudła. 

Przedmiotem planu jest ustalenie zasad i warunków zagospodarowania  

i zabudowy terenów przeznaczonych pod inwestycję celu publicznego – napowietrzną linię 

elektroenergetyczną wysokiego napięcia 110 kV wraz z infrastrukturą techniczną, 

komunikacyjną oraz terenów rolniczych, terenu infrastruktury technicznej – wodociągów, 

terenów publicznych, trenów dróg wewnętrznych. Przyjęte w planie rozwiązania nie kolidują      

z zadaniami realizowanymi i planowanymi do realizacji przez Powiat Pleszewski. Uchwała 

stanowi załącznik nr 9 do protokołu, 

✓ nr  CXVIII/267/2022 w sprawie:  wyrażenia  opinii  dotyczącej  zaliczenia  do kategorii drogi 

powiatowej   i ustalenia przebiegu nowego odcinka drogi powiatowej nr 3040P relacji Powidz-

Niezgoda. 

Zarząd Powiatu Słupeckiego zwrócił się pismem nr PZD.DDM.432.1.2022.NW z dnia 11.07.2022 

r. (wpływ do tut organu w dniu 14.07.2022 r.) do Zarządu Powiatu  w Pleszewie w sprawie 

wyrażenie opinii dot. zaliczenia do kategorii drogi powiatowej nowego odcinka drogi 

powiatowej nr 3040P relacji Powidz-Niezgoda. Wspomniany odcinek drogi ma znaczenie 

obronne i zastąpi dotychczasowy odcinek drogi powiatowej nr 3040P od skrzyżowania typu     

rondo w m. Powidz w kierunku południowym do dz. nr 347/4, stanowiącym własność 

Wojskowego Zarządu Infrastruktury (odcinek wyłączony z użytkowania jako droga publiczna). 

Nowo wybudowany odcinek drogi powiatowej  nr 3040P spełnia wszystkie kryteria zawarte 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.: do dróg powiatowych zalicza się drogi stanowiące połączenia miast 

będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. Uchwała stanowi 

załącznik nr 10 do protokołu, 

b) decyzjami : 

✓ NR.68844.2.8.2022 postanowił o oddaniu w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych                              

w Pleszewie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pleszewskiego, oznaczonej                         

w ewidencji gruntów jako działki: nr 437 o pow. 0,8700 ha, nr 828/1 o pow. 1,7500 ha, nr 828/2 

o pow. 1,0100 ha położne w obrębie Kościelna Wieś w gminie Gołuchów, dla których 

prowadzona jest księga wieczysta KZ1P/00040317/0. Ww. działki stanowią część drogi 

powiatowej nr 5297P o przebiegu (Górzno) – gr. powiatu pleszewskiego – Kościelna Wieś – do 

drogi krajowej nr 12.  

✓ NR.6844.2.9.2022 postanowił  o oddaniu w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych                          

w Pleszewie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pleszewskiego, oznaczone                       

w ewidencji gruntów jako działki: 

- nr 140/1 o powierzchni 0,0843 ha, ark. mapy 1 – obręb Krzywosądów, gm. Gołuchów, 

- nr 147/7 o powierzchni 0,0924 ha, ark. mapy 1 – obręb Krzywosądów, gm. Goluchów,  
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dla których Sąd Rejonowy w Pleszewie – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 

wieczystą nr KZ1P/00040476/2.   Przedmiotowe nieruchomości stanowią teren ścieżki 

rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów – Kuchary, 

✓ NR.6844.2.10.2022 postanowił o oddaniu w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych                     

w Pleszewie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pleszewskiego, oznaczone                      

w ewidencji gruntów jako działki: 

- nr 210/1 o powierzchni 0,0081 ha, ark. mapy 2 – obręb Karsy, gm. Gołuchów, 

- nr 211/1 o powierzchni 0,0129 ha, ark. mapy 2 – obręb Karsy, gm. Gołuchów, 

- nr 212/1 o powierzchni 0,0311 ha, ark. mapy 2 – obręb Karsy, gm. Gołuchów, 

- nr 216/1 o powierzchni 0,0479 ha, ark. mapy 2 – obręb Karsy, gm. Gołuchów, 

- nr 217/1 o powierzchni 0,0476 ha, ark. mapy 2 – obręb Karsy, gm. Gołuchów, 

- nr 224/1 o powierzchni 0,0323 ha, ark. mapy 2 – obręb Karsy, gm. Gołuchów, 

- nr 225/1 o powierzchni 0,0312 ha, ark. mapy 2 – obręb Karsy, gm. Gołuchów, 

- nr 231/3 o powierzchni 0,0247 ha, ark. mapy 2 – obręb Karsy, gm. Gołuchów, 

- nr 231/5 o powierzchni 0,0327 ha, ark. mapy 2 – obręb Karsy, gm. Gołuchów, 

- nr 234/1 o powierzchni 0,0157 ha, ark. mapy 2 – obręb Karsy, gm. Gołuchów, 

- nr 239/1 o powierzchni 0,0095 ha, ark. mapy 2 – obręb Karsy, gm. Gołuchów, 

- nr 24/2 o powierzchni 0,0989 ha, ark. mapy 2 – obręb Kucharki, gm. Gołuchów, 

- nr 25/6 o powierzchni 0,0188 ha, ark. mapy 2 – obręb Kucharki, gm. Gołuchów, 

- nr 25/8 o powierzchni 0,0142 ha, ark. mapy 2 – obręb Kucharki, gm. Gołuchów, 

- nr 25/10 o powierzchni 0,0227 ha, ark. mapy 2 – obręb Kucharki, gm. Gołuchów, 

- nr 25/12 o powierzchni 0,0170 ha, ark. mapy 2 – obręb Kucharki, gm. Gołuchów, 

- nr 26/1 o powierzchni 0,0492 ha, ark. mapy 2 – obręb Kucharki, gm. Gołuchów, 

- nr 27/4 o powierzchni 0,0557 ha, ark. mapy 2 – obręb Kucharki, gm. Gołuchów, 

- nr 28/1 o powierzchni 0,0538 ha, ark. mapy 2 – obręb Kucharki, gm. Gołuchów, 

- nr 29/3 o powierzchni 0,0210 ha, ark. mapy 2 – obręb Kucharki, gm. Gołuchów, 

- nr 29/5 o powierzchni 0,0260 ha, ark. mapy 2 – obręb Kucharki, gm. Gołuchów, 

- nr 30/34 o powierzchni 0,0152 ha, ark. mapy 2 – obręb Kucharki, gm. Gołuchów, 

- nr 30/36 o powierzchni 0,0357 ha, ark. mapy 2 – obręb Kucharki, gm. Gołuchów, 

- nr 31/2 o powierzchni 0,0695 ha, ark. mapy 2 – obręb Kucharki, gm. Gołuchów, 

- nr 32/1 o powierzchni 0,0376 ha, ark. mapy 2 – obręb Kucharki, gm. Gołuchów, 

- nr 33/1 o powierzchni 0,0321 ha, ark. mapy 2 – obręb Kucharki, gm. Gołuchów, 

- nr 34/1 o powierzchni 0,0388 ha, ark. mapy 2 – obręb Kucharki, gm. Gołuchów, 

- nr 35/1 o powierzchni 0,0405 ha, ark. mapy 2 – obręb Kucharki, gm. Gołuchów, 

- nr 38/3 o powierzchni 0,0027 ha, ark. mapy 2 – obręb Kucharki, gm. Gołuchów 

- nr 39/1 o powierzchni 0,0065 ha, ark. mapy 2 – obręb Kucharki, gm. Gołuchów 

- nr 14/1 o powierzchni 0,0135 ha, ark. mapy 1 – obręb Kuchary, gm. Gołuchów, 

- nr 18/1 o powierzchni 0,0124 ha, ark. mapy 1 – obręb Kuchary, gm. Gołuchów, 

- nr 19/1 o powierzchni 0,0060 ha, ark. mapy 1 – obręb Kuchary, gm. Gołuchów, 

- nr 22/3 o powierzchni 0,0068 ha, ark. mapy 1 – obręb Kuchary, gm. Gołuchów, 

- nr 22/5 o powierzchni 0,0139 ha, ark. mapy 1 – obręb Kuchary, gm. Gołuchów, 

- nr 23/1 o powierzchni 0,0136 ha, ark. mapy 1 – obręb Kuchary, gm. Gołuchów, 

- nr 26/1 o powierzchni 0,0124 ha, ark. mapy 1 – obręb Kuchary, gm. Gołuchów, 

- nr 27/1 o powierzchni 0,0174 ha, ark. mapy 1 – obręb Kuchary, gm. Gołuchów, 

- nr 30/1 o powierzchni 0,0174 ha, ark. mapy 1 – obręb Kuchary, gm. Gołuchów, 
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- nr 31/1 o powierzchni 0,0202 ha, ark. mapy 1 – obręb Kuchary, gm. Gołuchów, 

- nr 34/1 o powierzchni 0,0187 ha, ark. mapy 1 – obręb Kuchary, gm. Gołuchów, 

- nr 35/3 o powierzchni 0,0083 ha, ark. mapy 1 – obręb Kuchary, gm. Gołuchów, 

- nr 38/1 o powierzchni 0,0276 ha, ark. mapy 1 – obręb Kuchary, gm. Gołuchów, 

- nr 65/3 o powierzchni 0,0023 ha, ark. mapy 1 – obręb Kuchary, gm. Gołuchów, 

- nr 66/1 o powierzchni 0,0420 ha, ark. mapy 1 – obręb Kuchary, gm. Gołuchów, 

- nr 67/1 o powierzchni 0,0838 ha, ark. mapy 1 – obręb Kuchary, gm. Gołuchów, 

- nr 68/1 o powierzchni 0,0197 ha, ark. mapy 1 – obręb Kuchary, gm. Gołuchów, 

- nr 71/1 o powierzchni 0,0207 ha, ark. mapy 1 – obręb Kuchary, gm. Gołuchów, 

- nr 72/1 o powierzchni 0,0227 ha, ark. mapy 1 – obręb Kuchary, gm. Gołuchów, 

- nr 77/3 o powierzchni 0,0100 ha, ark. mapy 1 – obręb Kuchary, gm. Gołuchów, 

- nr 79/1 o powierzchni 0,0197 ha, ark. mapy 1 – obręb Kuchary, gm. Gołuchów, 

- nr 80/1 o powierzchni 0,0272 ha, ark. mapy 1 – obręb Kuchary, gm. Gołuchów, 

- nr 136/1 o powierzchni 0,1738 ha, ark. mapy 1 – obręb Krzywosądów, gm. Gołuchów, 

- nr 138/1 o powierzchni 0,0043 ha, ark. mapy 1 – obręb Krzywosądów, gm. Gołuchów, 

- nr 139/6 o powierzchni 0,0897 ha, ark. mapy 1 – obręb Krzywosądów, gm. Gołuchów, 

- nr 148/3 o powierzchni 0,0316 ha, ark. mapy 1 – obręb Krzywosądów, gm. Gołuchów, 

- nr 150/1 o powierzchni 0,0038 ha, ark. mapy 1 – obręb Krzywosądów, gm. Gołuchów, 

- nr 157/19 o powierzchni 0,1386 ha, ark. mapy 1 – obręb Krzywosądów, gm. Gołuchów, 

- nr 258/1 o powierzchni 0,0349 ha, ark. mapy 1 – obręb Krzywosądów, gm. Gołuchów, 

- nr 259/1 o powierzchni 0,0351 ha, ark. mapy 1 – obręb Krzywosądów, gm. Gołuchów, 

dla których Sąd Rejonowy w Pleszewie – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 

wieczystą nr KZ1P/00040415/7. Przedmiotowe nieruchomości stanowią teren ścieżki 

rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów – Kuchary, 

 

c ) rozpatrzył  wniosek  w sprawie uregulowania prawnego nieruchomości  oznaczonej   jako działka  nr 

36 położonej  w miejscowości  Łęg (teren oznaczony w ewidencji gruntów jako droga, własność Powiatu 

Pleszewskiego w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych) i działki  nr 15 położonej                                           

w miejscowości Łęg  stanowiącej własność wnioskodawcy . W latach 70-tych XX w. podczas kładzenia 

nawierzchni asfaltowej na drodze na wysokości nieruchomości oznaczonej jako działka nr                                         

15 wyprostowano zakręt poprzez położenie nawierzchni asfaltowej będącej własnością 

wnioskującego. Właściciele nieruchomości zwracają się do Starosty Pleszewskiego o uregulowanie 

stanu pranego nieruchomości poprzez zamianę działek . 

Zarząd zlecił Naczelnikowi NR przygotowanie  i wdrożenie procedury zmierzającej do  uregulowania 

stanu prawnego w/w działek. 

 

Ad. 6  

Nie realizowano  

Ad. 7 

Wicestarosta Pleszewski Damian Szwedziak  – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 14- tej, 

zamknął debatę  CXVIII  posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

 

Załączniki: 

Nr 1 -  Lista obecności. 

Nr 2  - Porządek obrad.  
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Nr 3  - Uchwała nr CXVIII/260/2022 w sprawie w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie. 

Nr 4 - Uchwała nr  CXVIII/261/2022 w  powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych                              

w Pleszewie. 

Nr 5 - Uchwała nr CXVIII/262/2022 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej  w Pleszewie. 

Nr 6 – Uchwała nr CXVIII/263/2022 w sprawie  zmiany budżetu powiatu pleszewskiego na 2022 rok. 

Nr 7 – Uchwała nr CXVIII/264/2022 w sprawie oddania dzierżawę w trybie przetargu pisemnego 

nieograniczonego nieruchomości rolnej położonej w Marszewie , gmina Pleszew. 

Nr 8 – Uchwała nr CXVIII/265/2022 w sprawie: oddania w dzierżawę w trybie przetargu pisemnego 

nieograniczonego nieruchomości rolnej położonej w Pleszewie, gmina Pleszew. 

Nr 9 – Uchwała nr  CXVIII/266/2022 w sprawie: uzgodnienia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na potrzeby realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na 

budowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ wraz z zasilającą linią elektroenergetyczną 110 kV. 

Nr 10 – Uchwała nr  CXVIII/267/2022 w sprawie:  wyrażenia  opinii  dotyczącej  zaliczenia  do kategorii 

drogi powiatowej   i ustalenia przebiegu nowego odcinka drogi powiatowej nr 3040P relacji Powidz-

Niezgoda. 

 
 
Protokołowała: 

 

Beata Napierała                               

Starosta  Maciej Wasielewski                       nieobecny  

 

Wicestarosta Damian Szwedziak                …………………… 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

    

 


