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Protokół nr 133/2022 

   z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

         w dniu 9 grudnia 2022 r., o godz 11.45 

                                         w siedzibie Starostwa przy ul. Poznańskiej 79, .sala 107 

 

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot.).   

 

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 132/2022 z posiedzenia z dnia 30 listopada 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) przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pleszewskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2023”, 

b) ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych 
innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób 
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 

 

O godzinie 12.00 Starosta Pleszewski ogłosił przerwę w  obradach  na czas odbycia posiedzenia sesji 
Rady Powiatu. Po wznowieniu obrad, o godz. 13.20, Zarząd w ramach wypracowywanych stanowisk: 
 

a) upoważnił ; 

• Pana Damiana Szwedziaka, Panią Grażynę Kaczmarek i Panią Marlenę Świątek członków 

zespołu do przeprowadzenia planowej kontroli rodziny spokrewnionej  w zakresie sprawdzenia 

wykonywania zadań wynikających z ustawy   o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

przez organizatora pieczy rodzinnej  ( upoważnienie nr 11/2022, 12/2022 i 13/2022), 

• Pana Damiana Szwedziaka, Panią Grażynę Kaczmarek i Panią Marlenę Świątek członków 

zespołu do przeprowadzenia planowej kontroli w rodzinie niezawodowej w zakresie 

sprawdzenia wykonywania zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej przez organizatora pieczy rodzinnej  ( upoważnienie nr 14/2022, 15/2022 i 

16/2022 ), 

• Pana Damiana Szwedziaka, Panią Grażynę Kaczmarek i Panią Marlenę Świątek członków 

zespołu do przeprowadzenia planowej kontroli w rodzinie zawodowej w zakresie sprawdzenia 

wykonywania zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

przez organizatora pieczy rodzinnej   ( upoważnienie nr 17/2022, 18/2022 i 19/2022 ), 

b) zapoznał się Informacją o wydaniu przez Wojewodę Wielkopolskiego w dniu 24 października 

2022 r decyzji o nabyciu przez Powiat Pleszewski z dniem 1 stycznia 1999 r., z mocy prawa, 

nieodpłatnie mienia Skarbu Państwa, stanowiącego nieruchomość oznaczoną w ewidencji 

gruntów jako dz. nr 222 o pow. 0,0300 ha położoną obrębie ewidencyjnym Broniszewice. 
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Przedmiotowa działka na dzień 1 stycznia 1999 r. stanowiła część drogi powiatowej nr 4311P 

o przebiegu od drogi powiatowej nr 4177P- Strzydzew – Czermin – Broniszewice do drogi 

powiatowej nr 4315P. Decyzja stała się prawomocna i ostateczna z dniem 12 listopada 2022 r,. 

c) zapoznał  się z negocjacjami które odbyły się w dniu  28.11.2022 r., w sprawie  warunków 

udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków 

użyteczności publicznej i innych obiektów Starostwa Powiatowego w Pleszewie                                              

i jednostek podległych na rok 2023. Podczas negocjacji  Energa Obrót S.A. przedstawiła ofertę 

na sprzedaż energii elektrycznej. Oferta została zaakceptowana przez Zamawiającego. Umowy 

na sprzedaż energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie i jednostek 

podległych zostały zawarte z dniem 29.11.2022 r., 

d) wyraził zgodę na  dofinansowanie, w kwocie 3.000,00 zł brutto, zakupu  paczek i przygotowania 

potraw wigilijnych dla osób samotnie spędzających Święta Bożego Narodzenia z terenu gminy 

Pleszew.Osobom samotnym w przededniu Wigilii Bożego Narodzenia zostanie dostarczony 

świąteczny posiłek z tradycyjną paczką. 

Ad. 6  

Zarząd przyjął informacje Izabeli Wasińskiej Naczelnika Wydziału Nieruchomości, Inwestycji                                        

i Rozwoju o zawiadomieniach Wójta Gminy Gołuchów: 

✓ z dnia 21 listopada 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Gołuchów, w granicach działki ozn. 

nr 2034/3 (obręb Gołuchów). Sporządzenie planu ma na celu wyznaczenie nowych terenów 

przeznaczonych pod zabudowę służącą usługom kultury oraz bezpośrednio związane jest                         

z działalnością Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie i potrzebą poszerzenia zaplecza 

wystawienniczo – muzealnego. Do sporządzenia ww. planu przystąpiono Uchwałą                                

nr XX/185/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 listopada 2020 r.; 

✓ z dnia 22 listopada 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Czerminek, w rejonie drogi 

powiatowej Gołuchów – Kucharki nr 4345P. potrzeba sporządzenia planu wystąpiła na 

wniosek, w związku z zamierzeniami inwestycyjnymi właściciela działek – rozszerzenie terenu 

pod usługi komercyjne (np. hotel, dom opieki) oraz dostosowanie do wcześniej przygotowanej, 

niezagospodarowanej obecnie, bazy usługowej do obecnych potrzeb i możliwości 

inwestycyjnych. Do sporządzenia ww. planu przystąpiono Uchwałą nr XX/184/2020 Rady 

Gminy Gołuchów z dnia 25 listopada 2020 r., 

✓ z dnia 23 listopada 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Gołuchów, w rejonie ulicy 

Kajewskiej. Teren objęty opracowaniem znajduje się w granicach obowiązującego planu 

miejscowego (Uchwała nr XIII/97/2007 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 listopada 2007 r.                       

w sprawie uchwalenia mpzp dla miejscowości Gołuchów) i oznaczony jest symbolem                               

R z przeznaczeniem pod tereny rolne. Do sporządzenia planu przystąpiono na wnioski 

właścicieli nieruchomości, którzy zwrócili się o zmianę ww. planu i dopuszczenie na działkach 

161/5, 161/6 (obręb Gołuchów) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Sporządzenie planu 

ma na celu rozszerzenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, w ramach 

istniejącej jednostki osadniczej. Do sporządzenia ww. planu przystąpiono Uchwałą                                

nr XXX/278/2021 Rady Gminy Gołuchów z dnia 4 listopada 2021 r. zmienionej Uchwałą                           

nr XL/362/2022 Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 sierpnia 2022 r. Wnioski do ww. planów 

można zgłaszać w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 
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Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 14.30 zamknął 

debatę  CXXXIII posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

Załączniki: 

Nr 1 -  Lista obecności. 

Nr 2  - Porządek obrad.  

 
Protokołowała: 
 

Beata Napierała                            

Starosta  Maciej Wasielewski                       …………………… 

 

Wicestarosta Damian Szwedziak                 …………………… 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 


