
Protokół nr 22/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie 

w dniu 9 lipca 2019 r., o godz. 10-tej 
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: 
Marcin Sitnicki – Naczelnik NR 
 
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 protokoły nr 20/2019 z posiedzenia w dniu 25 czerwca 2019 r.,                       
oraz nr 21/2019 z posiedzenia w dniu 3 lipca 2019 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) postanowił złożyć odwołanie od decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 22 czerwca 2019 r. 

odmawiającej potwierdzenia nabycia przez Powiat Pleszewski działki nr 38/1 obręb Józefów                         
o powierzchni 291m², jako gruntu zajętego pod drogę powiatową. Odwołanie złożone zostanie do 
Ministra Inwestycji i Rozwoju. Postępowanie było prowadzone na wniosek Zarządu Powiatu w 
Pleszewie. Działka 38/1 stanowi poszerzenie drogi powiatowej Józefów – Olesiec. Zdaniem 
Wojewody nie zostało wykazane władanie tą działką przez powiat oraz fakt zajęcia tej działki pod 
pas drogowy, 

b) przyjął informację  o wyniku III przetargu na sprzedaż działki nr 22/6 w Marszewie .Przetarg 
zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak ofert. Zarząd wróci do tematu na następnych 
posiedzeniach,  

c) dyskutował nad dalszym sposobem zagospodarowania gruntów rolnych w Marszewie, będących 
własnością Powiatu Pleszewskiego, których dzierżawa wygasa z dniem  31 października 2019 r.. 
Zarząd rozpatrywał możliwość ewentualnego przedłużenia dzierżawy na podobnych warunkach. 
Zlecił Naczelnikowi NR wystąpienie do dzierżawców z zapytaniem czy są zainteresowani 
przedłużeniem dzierżawy na kolejne dwa lata przy zachowaniu dotychczasowych warunków, 

d) zapoznał się postanowieniami Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2019 r.        
zawieszającymi postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez powiat własności gruntów 
zajętych pod drogi powiatowe w miejscowościach Pleszówka, Szkudła i Kościelna Wieś . Na 
podstawie tych postanowień Wojewoda zobowiązał Starostę Pleszewskiego  do uregulowania stanu 
prawnego tych gruntów w terminie 12 miesięcy  poprzez wystąpienie do Sądu o założenie księgi 
wieczystej lub o zasiedzenie na rzecz Skarbu Państwa.  Zarząd zobowiązał Naczelnika NR do 
wykonania obowiązków nałożonych w/w postanowieniami, 

e) ponownie omawiał kwestie związane z zagospodarowaniem obiektów położonych  w Marszewie                 
a użyczonych Zespołowi Placówek Specjalnych,  po 31 sierpnia br. Sprawa dotyczy pomieszczenia 
gospodarczego  o powierzchni 8,06 m2, pomieszczenia garażowego o powierzchni 11,00 m2 ,części 
działki nr 37/3 w Marszewie zabudowanej budynkiem parterowym, tzw. MOW-ikiem, wraz                             
z gruntem o powierzchni około 500m².  Nieruchomości te są własnością powiatu. ZPS użytkuje je 



na podstawie umowy użyczenia.  W związku z kończącym się okresem, na jaki umowa została 
zawarta, Zarząd  postanowił  przedłużyć umowę użyczenia pomieszczenia gospodarczego  i 
garażowego do końca sierpnia 2019 roku. Pani Grażyna Borkowska Dyrektor Zespołu Szkół 
Przyrodniczo-Politechnicznych CKU w Marszewie poinformowała, że nie jest zainteresowana 
wydzierżawieniem pomieszczeń po 1 września 2019 r. Zarząd zobowiązał Naczelnika NR do podjęcia 
działań w celu wydzierżawienia  pomieszczenia gospodarczego i garażowego po 31 sierpnia 2019 r. 
oraz wystąpienia do ZPS z propozycją przedłużenia umowy na MOWik na okres po 31 sierpnia, 

f)  w głosowaniu (jednogłośnie, 4 głosami - za), podjął uchwały : 

• Nr XXII/37/2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia 
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans 
na stopień nauczyciela mianowanego (Kamila Adamiak). Uchwała stanowi załącznik nr 3 
do protokołu, 

• Nr XXII/38/2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia 
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans 
na stopień nauczyciela mianowanego (Beata Walkowiak). Uchwała stanowi załącznik nr 4 
do protokołu, 

• Nr XXII/39/2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia 
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans 
na stopień nauczyciela mianowanego (Damian Sołtysiak). Uchwała stanowi załącznik nr 5 
do protokołu. 

 
 
Ad. 6 
Nie realizowano 
Ad.7 
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 11 -tej, 
zamknął debatę XXII posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 
 
Załączniki: 
Nr 1 -  lista obecności, 
Nr 2 - porządek obrad, 
Nr 3 – uchwała Nr XXII/37/2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania 
egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 
Nr 4 - uchwała Nr XXII/38/2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania 
egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 

Nr 5 - uchwała Nr XXII/39/2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania 

egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

 
Protokołowała: 
 
Beata Napierała 

Starosta  Maciej Wasielewski  ………………………… 
 

Wicestarosta Damian Szwedziak              ………………………… 
 

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

Członek Zarządu Marek Szewczyk       nieobecny 
 

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

 


