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Protokół nr 137/2023 

   z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

         w dniu 31 stycznia 2023 r., o godz.13.30 

                                         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. Sławomir Sobczyk – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki (OK) 

2. Danuta Mandryk - Inspektor Wydziału Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju (NR). 

Ad. 1 

Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski dokonując otwarcia posiedzenia powitał zebranych, 

usprawiedliwił nieobecność Wicestarosty Pleszewskiego Damiana Szwedziaka ,stwierdził quorum  oraz 

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

Ad. 2 

Zarząd, przez aklamację, przyjął protokół  Nr 136/2022 z posiedzenia z dnia 17 stycznia br.  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, 4 głosami za) podjął uchwały : 

• Nr CXXXVII/303/2023 w sprawie ustalenia na 2023 rok planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 

kształcenie oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 

Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. 

w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów 

szkolenia branżowego oraz trybu i kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 

r., poz. 1653) organ prowadzący opracowuje na dany rok kalendarzowy plan dofinansowania 

form doskonalenia zawodowego nauczycieli.  

Według § 6 ww. Rozporządzenia organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe, 

w porozumieniu z dyrektorami szkół, ustala maksymalną kwotę dofinansowania opłat 

za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe oraz określa formy kształcenia, na które 

dofinansowanie jest przyznawane. 

Podział środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dla poszczególnych szkół i placówek 

został określony w oparciu o uchwałę Nr XXXIV/252/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 

30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2023 rok. 

Podziału ww. środków dokonuje się po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji 

związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych 

reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego. 

Dlatego Starosta Pleszewski zwrócił się pismem do trzech związków zawodowych zrzeszających 

nauczycieli z prośbą o wydanie opinii na temat podziału środków na doskonalenie zawodowe 

nauczycieli dla poszczególnych szkół i placówek. Dwa związki: Oddział Związku Nauczycielstwa 

Polskiego w Pleszewie oraz Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników 
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Oświaty i Wychowania w Pleszewie nie wniosły uwag i pozytywnie zaopiniowały propozycję 

podziału ww. środków, natomiast Regionalny Związek Zawodowy Nauczycieli „LEGIS” w 

Pleszewie nie udzielił we wskazanym terminie odpowiedzi na pismo skierowane przez Starostę 

Pleszewskiego. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2023 r. 

przedstawia poniższa tabela: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do Protokołu, 

• Nr CXXXVII/304/2023 w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.” Poprawa 

jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim”. 

Powołano Komisję w składzie : 

1. Izabela Wasińska – Naczelnik Wydziału Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju w Starostwie 

Powiatowym w Pleszewie – Przewodnicząca Komisji Przetargowej;                                                                              

2. Mariusz Depa –   Inspektor w Wydziale Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju w Starostwie 

Powiatowym  w Pleszewie – Z-ca Przewodniczącej Komisji Przetargowej,             

3. Danuta Mandryk  -  Inspektor w Wydziale Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju w Starostwie 

Powiatowym  w Pleszewie - Sekretarz Komisji Przetargowej; 

4. Marian Sztamburski – Radca prawny w Starostwie Powiatowym w Pleszewie – Członek 

Komisji  Przetargowej. 

Komisja jest zespołem pomocniczym Zamawiającego, powołanym do oceny spełnienia przez 

wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania              

i oceny ofert. Członków komisji powołuje i odwołuje Starosta Pleszewski lub Zarząd Powiatu     

w Pleszewie, uwzględniając kompetencje i wiedzę każdego z członków komisji w zakresie 

przedmiotu danego zamówienia. Powołanie Komisji przetargowej pozwoli na sprawne                              

i prawidłowe pod względem merytorycznym i technicznym przygotowanie i przeprowadzenie 

przedmiotowego postępowania. Uchwała stanowi załącznik Nr 4 do Protokołu, 

• Nr CXXXVII/305/20233 w sprawie  powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia 

LP. NAZWA SZKOŁY/ PLACÓWKI KWOTA 

 DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE  

1 Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych 11 000 zł 

2 Zespół Szkół Technicznych 1 800 zł 

3 I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica 14 000 zł 

4 Zespół Placówek Specjalnych 27 000 zł 

5 Centrum Kształcenia Zawodowego 7 000 zł 

 DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

1 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 5 000 zł 

2 Zespół Placówek Specjalnych 2 000 zł 

 OGÓŁEM 67 800 zł 
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postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na wykonanie zadania  pn.” Przebudowa 

ul. Armii Poznań w m. Pleszew wraz z rozbudową z ul. Lipową, Malińską i 70 Pułku Piechoty na 

skrzyżowanie typu rondo”. 

 Powołano Komisję w składzie : 

1. Halina Meller – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie - Przewodnicząca Komisji   

                   Przetargowej; 

2. Izabela Wasińska – Naczelnik Wydziału Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju w Starostwie 

Powiatowym  w Pleszewie – Z-ca Przewodniczącej Komisji Przetargowej;                                 

3. Danuta Mandryk  -  Inspektor w Wydziale Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju w 

Starostwie Powiatowym  w Pleszewie - Sekretarz Komisji Przetargowej; 

4. Mariusz Depa –   Inspektor w Wydziale Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju w Starostwie 

Powiatowym   w Pleszewie –Członek Komisji Przetargowej; 

5. Marian Sztamburski – Radca prawny w Starostwie Powiatowym w Pleszewie – Członek 

Komisji  Przetargowej.                                             

Komisja jest zespołem pomocniczym Zamawiającego, powołanym do oceny spełnienia przez 

wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania                    

i oceny ofert. Członków komisji powołuje i odwołuje Starosta Pleszewski lub Zarząd Powiatu w 

Pleszewie, uwzględniając kompetencje i wiedzę każdego z członków komisji w zakresie 

przedmiotu danego zamówienia. Powołanie Komisji przetargowej pozwoli na sprawne                              

i prawidłowe pod względem merytorycznym i technicznym przygotowanie i przeprowadzenie 

przedmiotowego postępowania. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do Protokołu, 

• Nr CXXXVII/306/2023 w sprawie: udzielenia Dyrektorowi Zespołu Placówek Specjalnych                                 

w Pleszewie pełnomocnictwa do realizacji projektu Erasmus +.  

Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie w 2023 roku zamierza przystąpić do realizacji 

projektu Erasmus+, w ramach którego w ciągu roku 10 uczniów z lekką niepełnosprawnością 

intelektualną będą mogli wyjechać wraz z 4 opiekunami do Czech i Rumunii. Wszelkie koszty 

związane z przejazdem i pobytem uczniów wraz z opiekunami pokrywa program. Tematem 

przewodnim przedsięwzięcia będzie taniec jako sposób komunikacji pozawerbalnej. Głównym 

jego celem jest: rozpowszechnienie aktywności fizycznej i społecznej, odkrywanie różnic 

kulturowych, przełamywanie europejskich stereotypów kulturowych, integracja uczestników. 

Przystąpienie ZPS w Pleszewie do ww. projektu nie wymaga wniesienia wkładu własnego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do Protokołu, 

• Nr CXXXVII/307/2023 w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia 

postepowania o udzielenie  zmówienia publicznego na wykonanie zadania pn.” Świadczenie 

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu pleszewskiego w 2023 

roku”. Powołano Komisję w składzie :  

1.Renata Garsztka – Naczelnik Wydziału Komunikacji - Przewodnicząca Komisji Przetargowej; 

2.Elżbieta Hyla – Inspektor w Wydziale Komunikacji - Z-ca Przewodniczącej Komisji 

Przetargowej; 

3.Małgorzata Nadera  -  Inspektor w Wydziale Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju                               

w Starostwie Powiatowym w Pleszewie - Sekretarz Komisji Przetargowej; 

4.Marian Sztamburski – Radca prawny w Starostwie Powiatowym w Pleszewie - Członek 

Komisji Przetargowej. 

Komisja jest zespołem pomocniczym Zamawiającego, powołanym do oceny spełnienia przez 

wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania                  
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i oceny ofert. Członków komisji powołuje i odwołuje Starosta Pleszewski lub Zarząd Powiatu               

w Pleszewie, uwzględniając kompetencje i wiedzę każdego z członków komisji w zakresie 

przedmiotu danego zamówienia. Powołanie Komisji przetargowej pozwoli na sprawne                                  

i prawidłowe pod względem merytorycznym i technicznym przygotowanie i przeprowadzenie 

przedmiotowego postępowania. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do Protokołu, 

• Nr CXXXVII/308/2023 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Usługowo-

Gospodarczych  w Pleszewie pełnomocnictwa do realizacji projektu Erasmus+, Kształcenie                          

i szkolenie zawodowe, Akcja 1. – Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej.   

Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie roku zamierza przystąpić do realizacji 

projektu Erasmus+, w ramach którego od kwietnia do października 2024 roku 40 uczniów 

Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 im. H. Cegielskiego kształcących się w zawodach 

gastronomicznych (kucharz, cukiernik, piekarz, kelner) będzie mogło odbyć staże w Niemczech 

i Słowacji. Odbycie staży przez uczniów za granicą umożliwi praktyczne doskonalenie 

kwalifikacji, co przyczyni się do zwiększenia szans i konkurencyjności absolwentów szkoły na 

krajowym i europejskim rynku pracy. Ponadto uczniowie będą mieli okazję poznać nowe 

technologie i rozwiązania zastosowane w zakresie profesjonalnej obsługi klienta, doskonalić 

znajomość języka angielskiego i niemieckiego z uwzględnieniem specyficznego słownictwa 

branżowego i uzyskać certyfikat Europass potwierdzający nabyte podczas praktyk 

umiejętności. Planowany budżet projektu: 70.000 Euro. Wszelkie koszty związane                                       

z przejazdem i pobytem uczniów wraz z opiekunami pokrywa program. Przystąpienie ZSUG                       

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

załącznik Nr 8 do Protokołu, 

b) zatwierdził wybór wykonawcy w postępowaniu  pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla 

inwestycji pn. „Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, korekta 

przebiegu i poprawa parametrów technicznych urządzeń melioracyjnych (rowy) w ramach operacji 

„Scalenie gruntów obiektu „KWILEŃ” obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski”.   

Zaproszenie do złożenia oferty zostało wysłane do następujących wykonawców: 

1.  VIA PROJEKT Lech Marciniak, ul. Kraszewskiego 6, 63-300 Pleszew, email: lechmarciniak@o2.pl,                           

2. Pracownia Projektowa w Zakresie Budownictwa Lądowego Drogi-Ulice-Mosty Zbigniew Konewka 

ul. Kryłowa 6, 60-195 Poznań, email: konewka@post.pl,                                                                                                     

3.STUDIO BUDOWA Tomasz Kubiak, ul. Prokopowska 63, 63-300 Pleszew, email: 

studio_budowa@o2.pl                                                                                                                                                                                                                                                                   

4. Przedsiębiorstwo Usługowe Karol Galant, ul. Złota 112, 62-800 Kalisz, email: bekagal@wp.pl,                 

W wyniku przeprowadzonego sondażu  wpłynęły 3 oferty.:  

1. Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 56/202, 80-241 Gdańsk, cena:  

233 228,91 zł 

2. BIURO projektowe SIGMA Krzysztof Berliński, ul. Marszewska 26, 63-300 Pleszew,    

cena: 89 000,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. VIA PROJEKT Lech Marciniak ul. Kraszewskiego 6, 63-300 Pleszew, cena: 89 913,00 zł 

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy:  

BIURO PROJEKTOWE SIGMA Krzysztof Berliński, ul. Marszewska 26, 63-300 Pleszew.                                                                                                             

Oferta spełnia wymogi formalne zawarte w Zaproszeniu do złożenia oferty oraz zawiera najniższą 

cenę  za realizację przedmiotowego zadania  tj. 89.000,00 zł., 

c) przyjął przedstawiane przez Naczelnika Wydziału OK Sławomira Sobczyka, sprawozdanie 

z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego                                                     

mailto:bekagal@wp.pl
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w szkołach prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie za 2022 r. Przepisy oświatowe nakładają 

na organy prowadzące szkołę obowiązek corocznej analizy wydatków ponoszonych                                 

na wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W przypadku, gdy 

analiza wykazuje, że średnie płace nauczycieli, gwarantowane w ustawie Karta Nauczyciela dla 

danego stopnia awansu zawodowego, nie zostały osiągnięte, samorządy, do dnia 31 stycznia 

danego roku, są zobowiązane wypłacić nauczycielom brakującą różnicę w formie jednorazowego 

dodatku uzupełniającego. Z analizy przeprowadzonej przez Naczelnika Wydziału OK wynika, że                  

w przypadku powiatu pleszewskiego w roku 2022 średnie wynagrodzenia nauczycieli zostały 

osiągnięte we wszystkich stopniach awansu zawodowego nauczycieli i nie zachodzi potrzeba 

wypłacania jednorazowych dodatków uzupełniających. Sprawozdanie, o którym mowa, zgodnie                  

z wymogami ustawowymi,  zostanie przedłożone Radzie Powiatu, Regionalnej Izbie Obrachunkowej  

Dyrektorom szkół oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do Protokołu, 

d) określił kierunki kształcenia i planowaną liczbę oddziałów klas pierwszych na rok szkolny 

2023/2024 w szkołach prowadzonych przez Powiat Pleszewski , przedstawione w poniższej tabeli:  

Zespół 
/Szkoła typ szkoły   

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów 

I LO  LO  

1a biologia, chemia, j.angielski 1 32 

1b matematyka,informatyka, j. angielski 1 32 

1c  matematyka geografia, j. angielski 1 32 

1d j. polski,  WOS, j. angielski 1 32 

razem LiG 4 128 

ZST technikum  

ekonomista 0,5 17 

handlowiec 0,5 17 

logistyk 1 32 

żywienia i usług gastronomicznych 0,5 17 

pojazdów samochodowych 0,5 17 

mechatronik 1 32 

informatyk 1 32 

mechanik 0,5 17 

programista 0,5 17 

fotografi i multimediów 0,5 17 

energetyk 0,5 17 

razem ZST 7 232 

ZSUG 
Szkoła Branżowa I 

Stopnia 
(ponadgimnazjalna) 

wielozawodowa 4 128 

razem ZSUG 4 128 

Ogółem  15 488 

 

 

Ad. 6  
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Zarząd przyjął informację Sekretarza Powiatu o zawiadomieniu Wojewody Wielkopolskiego                              

o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie uchwały nr XXXIV/247/2022 Rady Powiatu                              

w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2023 r. dotyczącego ustalenia cen maksymalnych oraz opłat dodatkowych 

za usługi w publicznym transporcie zbiorowym na liniach użyteczności publicznej organizowanych przez 

powiat pleszewski. Zastrzeżenia organu nadzoru budzi w szczególności przepis  § 4 w zakresie zwrotu ; 

„ i  wchodzi z dniem 1 stycznia 2023 roku”  jako sprzecznego z art.4 ust.1 i 2 , art. 5 ustawy z dnia 20 

lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Zgodnie z 

cytowaną ustawą akty prawa miejscowego, co do zasady, wchodzą w życie 14 dni po ogłoszeniu w 

dzienniku urzędowym. Uchwała w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego została 

opublikowana w dniu 17 stycznia br. Zatem powinna wejść w życie po upływie tego terminu.  Aktualnie 

oczekuje się na rozstrzygnięcie nadzorcze w tej sprawie. 

 

Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 15.30 zamknął 

debatę  CXXXVII posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

Załączniki: 

Nr 1 -  Lista obecności. 

Nr 2  - Porządek obrad.  

Nr 3  - Uchwała Nr CXXXVII/303/2023 w sprawie ustalenia na 2023 rok planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 

kształcenie oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 

Nr 4 - Uchwała Nr CXXXVII/304/2023 w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.” Poprawa jakości 

infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim”. 

Nr 5- Uchwała Nr CXXXVII/305/20233 w sprawie powołania komisji do przygotowania                                                

i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na wykonanie zadania                     

pn.” Przebudowa ul. Armii Poznań w m. Pleszew wraz z rozbudową z ul. Lipową, Malińską i 70 Pułku 

Piechoty na skrzyżowanie typu rondo”. 

Nr 6 -  Uchwała Nr CXXXVII/306/2023 w sprawie: udzielenia Dyrektorowi Zespołu Placówek Specjalnych                                 

w Pleszewie pełnomocnictwa do realizacji projektu Erasmus +.  

Nr 7  -Uchwała Nr CXXXVII/307/2023 w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia 

postepowania o udzielenie  zmówienia publicznego na wykonanie zadania pn.” Świadczenie usług                   

w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu pleszewskiego w 2023 roku”. 

Nr 8 - Uchwała Nr CXXXVII/308/2023 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Usługowo-

Gospodarczych  w Pleszewie pełnomocnictwa do realizacji projektu Erasmus+, Kształcenie i szkolenie 

zawodowe, Akcja 1. – Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej.   

Nr 9 - Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego  w szkołach prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie za 2022 r. 
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Protokołowała: 
 

Beata Napierała                            

Starosta  Maciej Wasielewski                       …………………… 

 

Wicestarosta Damian Szwedziak                    nieobecny  

 

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

 

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

 

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


