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Protokół nr 129/2022 

   z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

         w dniu 27 października  2022 r., o godz.13.00 

                                         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. Izabela Wnuk – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-administracyjnego (OR). 

 

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 128/2022 z posiedzenia w dniu 14 października 2022 r.,  

 (uwag nie wniesiono). 

Ad. 3 

Do proponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono. 

Ad. 4 

Nie realizowano.  

Ad.5 

Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk; 

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

• Nr CXXXIX/284/2022 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 : 

- 4 000,00 zł  dla komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup 

materiałów pędnych i smarów, 

- 34 920,00 zł  dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie z przeznaczeniem na 

podwyższenie miesięcznej  kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi 

i autyzmem w związku   z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życie”, 

- 71 303,00 zł dla Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach, Domu Dziecka w Pleszewie, 

Pogotowia Opiekuńczego i dla Powiatowego Urzędu Pracy  z przeznaczeniem na sfinansowanie 

składek na ubezpieczenie zdrowotne,  

- 65 173,00 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie z przeznaczeniem na finansowanie 

działalności zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, 

- 175 760,78 zł dla  komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem                             

( w tym : 5.000zł na dofinansowanie bieżących kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki, 

30 760,78 zł na dofinansowanie doposażenia sali edukacyjnej wraz z produkcją                                               

i dystrybucją filmów oraz programów związanych z bezpieczeństwem, profilaktyką i edukacją 

ekologiczną, 140 000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Zakup samochodu specjalnego 

rozpoznawczo-ratowniczego na potrzeby działań podczas akcji związanych                                                      

z przeciwdziałaniem nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska dla Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej  w Pleszewie”), 
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- 76 800,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie z przeznaczeniem na dofinansowanie 

programu terapeutycznego realizowanego na Pododdziale dla osób uzależnionych od 

alkoholu.                

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w planach finansowych jednostek. Uchwała stanowi 

załącznik nr 3 do Protokołu, 

• Nr CXXXIX/285/2022 w sprawie ogłoszenia konsultacji z radą działalności pożytku publicznego 

lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy                           

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego                         

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XLV/242/10 Zarząd zobowiązany jest przeprowadzić 

konsultacje projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji.  

Projekt Programu Współpracy Powiatu Pleszewskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz 

Podmiotami wymienionymi w art. 3ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego należy do 

takich aktów. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu, 

• Nr CXXIX/286/2022  w sprawie ogłoszenia  unieważnienia otwartego konkursu ofert na 
powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub 
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie 
powiatu pleszewskiego w 2023r. 
 Uchwałą nr CXXVIII/283/2022 z dnia 14 października  2022 r. Zarząd Powiatu w Pleszewie 

ogłosił konkurs na powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy 

prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na 

terenie powiatu pleszewskiego w 2023r. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej                                    

i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zgodnie z przedmiotową uchwałą 

miało być realizowane przez organizację pozarządową w ramach dwóch punktów. Liczbę 

punktów uruchamianych w poszczególnych powiatach oblicza się zgodnie  

z zasadami określonymi w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Przy obliczaniu 

liczby punktów bierze się pod uwagę ogłaszaną przez GUS liczbę ludności zamieszkującej 

powiat przyjętą na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, czyli 

31.12.2021r. Na stronach internetowych GUS znajdują się co najmniej dwie różne informacje 

na temat liczby mieszkańców powiatu pleszewskiego na dzień 31.12.2021r. ,jedna powyżej                

62 tys., a druga nie przekraczająca liczby 62 tys. Z informacji potwierdzającej kwotę dotacji 

przyznanej powiatowi na realizację zadania , która wpłynęła w dniu 25.10.2022r. wynika, że 

powiat pleszewski w 2023r. ma zorganizować tylko jeden punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 

i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla organizacji pozarządowe ponieważ liczba 

ludności na dzień 31.12.2021r. ogłoszona przez GUS wynosiła 61 723. Uchwała stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu, 

• Nr CXXIX/287/2022 w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania 

publicznego z zakresu   udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pleszewskiego                          

w 2023r. Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 

poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej nałożono na samorządy zadania polegające 

na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej. Ustawodawca zobowiązał powiaty do 



 

3 

 

powierzenia  prowadzenia połowy  punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacjom 

pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zgodnie  z zasadami ustalania 

liczby punków nieodpłatnej pomocy prawnej, Powiat Pleszewski zobowiązany jest do 

utworzenia w 2023r. dwóch punków. Art. 11 ust. 1 b w/w ustawy określa , że jeżeli na  powiat 

przypadają dwa punkty, adwokatom lub radcom prawnym powierza się prowadzenie jednego 

punktu,  a prowadzenie drugiego powierza się organizacji pozarządowej, która udziela 

nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w tym 

punkcie w zakresie czasowym wskazanym w umowie. Zgodnie z przepisami ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ administracji publicznej zamierzający 

powierzyć realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym ogłasza otwarty 

konkurs ofert. Wybór organizacji powinien nastąpić do dnia 30 listopada br. Uchwała stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu, 

• Nr CXXIX/288/2022 w sprawie w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu 

Erasmus+ „Edukacja Szkolna. Akcja 1 Mobilność edukacyjna”. Dyrektor I Liceum 

Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie w 2023 roku zamierza przystąpić do realizacji 

projektu Erasmus+ „Edukacja Szkolna. Akcja 1 Mobilność edukacyjna”, w ramach którego 15 

uczniów i 10 nauczycieli będzie mogło wziąć udział w dwóch wyjazdach do Turcji. Celem Akcji 

1 jest podnoszenie jakości nauczania i uczenia się przez wspieranie rozwoju kadry 

nauczycielskiej i dyrekcji szkoły, wzmocnienie europejskiego wymiaru nauczania i uczenia się 

przez promowanie wiedzy o dziedzictwie europejskim, a także promowanie nowych 

technologii. Program pokrywa wszelkie koszty związane z przejazdem i pobytem uczniów i 

nauczycieli w Turcji. Przewidywana wartość projektu wynosi 31.093 €. Przystąpienie ILO w 

Pleszewie do ww. projektu nie wymaga wniesienia wkładu własnego. Uchwała stanowi 

załącznik nr 7 do protokołu, 

b) przyjął informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022. Obowiązek 

przygotowania i przedłożenia radzie powiatu przedmiotowej informacji wynika z zapisów ustawy 

Prawo oświatowe. Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu, 

c) zatwierdził wyniki przetargu pisemnego na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnej położonej 

w Marszewie oznaczonej jako działka nr 2/5. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego 

wynosi: 2.900 zł  za 1 ha gruntu.  

Wpłynęło 6 ofert. Jedna oferta została odrzucona (nie spełniała warunków przetargu, brak 

„oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęcie ich bez zastrzeżeń”). 

Najkorzystniejszą ofertę złożył Pan  Jarosław Jakóbczak zam. Piekarzew nr 55, 63-300 Pleszew. 

Roczny czynsz dzierżawy wynosić  będzie  3.555 zł/ha. Ceny pozostałych ofert wynosiły od 3.200,00 

zł do 3.520,00 zł.        

 

Ad. 6  

Nie realizowano                

 

Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 15- tej, 

zamknął debatę  CXXIX posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 
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Załączniki: 

Nr 1 -  Lista obecności. 

Nr 2  - Porządek obrad.  

Nr 3 - Uchwała Nr  CXXXIX/284/2022 w sprawie  zmiany budżetu powiatu pleszewskiego na 2022 rok. 

Nr 4 - Uchwała Nr CXXXIX/285/2022 w sprawie ogłoszenia konsultacji z radą działalności pożytku 

publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy                    

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego                                   

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Nr 5 - Uchwała Nr  CXXIX/286/2022  w sprawie ogłoszenia  unieważnienia otwartego konkursu ofert na 

powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pleszewskiego 

w 2023r. 

Nr 6 -Uchwała Nr  CXXIX/287/2022 w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie 

zadania publicznego z zakresu   udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pleszewskiego w 2023r. 

Nr 7 - Uchwała Nr CXXIX/288/2022 w sprawie w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do realizacji 

projektu Erasmus+ „Edukacja Szkolna. Akcja 1 Mobilność edukacyjna”. 

Nr 8 - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022. 

 
 
 
Protokołowała: 
 

Beata Napierała                               

Starosta  Maciej Wasielewski                       …………………… 

 

Wicestarosta Damian Szwedziak                 …………………… 

 

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

 

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

 

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

 

 


