
Protokół nr 23/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie 

w dniu 6 sierpnia 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 
Romana Klamecka – Inspektor w Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym 
 
Ad. 1 
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski dokonując otwarcia posiedzenia powitał zebranych, 
usprawiedliwił nieobecność Członka Zarządu Marka Szewczyka (urlop), stwierdził quorum oraz 
przedstawił proponowany porządek obrad (zał. nr 2 prot.). 
 
Ad. 2 
Zarząd, przez aklamację, przyjął protokół nr 22/2019 z posiedzenia w dniu 9 lipca 2019 r. (uwag nie 
wniesiono). 
 
Ad. 3 
Na wniosek Członka Zarządu Leopolda Lisa Zarząd rozszerzył porządek obrad o informację na temat 
rekrutacji w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Pleszewskiego, dla których organem prowadzącym 
jest Rada Powiatu w Pleszewie. 
 
Ad. 4 
Nie realizowano. 
 
Ad. 5 
Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk  : 
a) uzgodnił projekty planu zagospodarowania przestrzennego : 

1) rozpatrywał wniosek Wójta Gminy Gołuchów w sprawie uzgodnienia projektu planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Popówek. Uzgodnienie dotyczyło 
działki nr 418/3 w zakresie zmiany jej przeznaczenia pod tereny zabudowy produkcyjnej „P” . 
Działka obecnie jest własnością prywatną i jest położona przy drodze powiatowej.  
W przyszłości jej część może zostać przeznaczona na poszerzenie drogi powiatowej. Ponieważ 
we wniosku nie ma określonych ewentualnych skutków finansowych dla powiatu w przypadku 
poszerzenia drogi powiatowej Zarząd częściowo pozytywnie uzgodnił wniosek Wójta Gminy 
Gołuchów z wyłączeniem fragmentu dotyczącego poszerzenia drogi, 

2) rozpatrywał wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew w sprawie uzgodnienia projektu planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Mieście Pleszew pomiędzy ulicami 
krzyżową, Kaliską i Garncarską. Uzgodnienie dotyczyło utrzymania dotychczasowego 
przeznaczenia przedmiotowego terenu tzn. pod budowę mieszkaniową wielorodzinną  
i usługową. Zarząd pozytywnie uzgodnił projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla 
objętego wnioskiem terenu.  

b) wyraził opinie w sprawach : 
1) na wniosek Powiatu Kaliskiego Zarząd pozytywnie zaopiniował pozbawienie drogi nr 4600P 

kategorii drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4327P w 
miejscowości Zagorzyn do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4645P w miejscowości 
Pruszków. Opinię w przedmiotowej sprawie Zarząd zawarł w uchwale nr XXIII/40/2019 
podjętej w jednomyślnym głosowaniu (4 głosami – za). Uchwała stanowi załącznik nr 3 do 
protokołu, 

2) na wniosek Powiatu Kaliskiego Zarząd pozytywnie zaopiniował zaliczenie do kategorii dróg 



powiatowych drogi gminnej nr 674174P Janków Drugi – Brudzew – Jarantów i drogi gminnej 
nr 674175P od granicy gmin Blizanów / Stawiszyn do miejscowości Długa Wieś Druga.  Opinię 
w przedmiotowej sprawie Zarząd zawarł w uchwale nr XXIII/41/2019 podjętej w jednomyślnym 
głosowaniu (4 głosami – za). Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu, 

3) na wniosek Powiatu Kaliskiego Zarząd pozytywnie zaopiniował pozbawienie drogi nr 4645P 
Piotrów – Pruszków kategorii drogi powiatowej. Opinię w przedmiotowej sprawie Zarząd 
zawarł w uchwale nr XXIII/42/2019 podjętej w jednomyślnym głosowaniu (4 głosami – za). 
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu,, 

4) na wniosek Powiatu Kaliskiego Zarząd pozytywnie zaopiniował pozbawienie drogi nr 4593P 
Szadek – Przedzeń kategorii drogi powiatowej. Opinię w przedmiotowej sprawie Zarząd zawarł 
w uchwale nr XXIII/43/2019 podjętej w jednomyślnym głosowaniu (4 głosami – za). Uchwała 
stanowi załącznik nr 6 do protokołu, 

5) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew Zarząd wyraził pozytywną opinię w sprawie 
zadania Miasta i Gminy Pleszew pn.:” Budowa drogi łączącej ul. Śmieja Młyn z ul. Piaski”. 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych każdy zarządca drogi przed złożeniem 
wniosku o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej musi uzyskać opinię właściwego 
miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta ( burmistrza, prezydenta ). 
Opinię w przedmiotowej sprawie Zarząd zawarł w uchwale nr XXIII/44/2019 podjętej w 
jednomyślnym głosowaniu (4 głosami – za). Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu, 

c) w związku z upływem w dniu 31.10.2019r. terminu dzierżawy gruntów położonych w obrębie 
Miasto Pleszew obejmujących działki 48/5 i 3674 o łącznej powierzchni 1,7508 ha Zarząd 
postanowił przedłużyć umowę na kolejne 3 lata na tych samych warunkach. Obecnie grunty te 
dzierżawi P.H.P.U. Rolbud. Zarząd podjął taką decyzję ponieważ ogłoszony przetarg na dzierżawę 
nie przyniósł rozstrzygnięcia z powodu braku ofert, 

d) decyzją nr NR.6844.2.15.2019 postanowił przekazać w  trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych 
w Pleszewie działki nr 10/12 i 34/10 położone w obrębie Kowalew przed budynkiem dworca 
kolejowego, nabyte od PKP S.A. Działki te zostaną przeznaczone pod budowę parkingów, 

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 Zespołowi Placówek Specjalnych w 
Pleszewie. Pani Dyrektor ZSP wyraziła zainteresowanie przedłużeniem tej umowy. 

f) zatwierdził wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i 
systemu pieczy zastępczej , polegającego na zapewnieniu opieki i wychowania dzieciom całkowicie 
lub częściowo pozbawionych opieki rodziców przez prowadzenie placówki opiekuńczo – 
wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci i młodzieży na zasadzie powierzenia realizacji 
zadania publicznego. Konkurs został ogłoszony w dniu 13 czerwca 2019r. wpłynęła 1 oferta , która 
spełniała wszystkie wymogi formalne i merytoryczne. Była to oferta złożona przez Zgromadzenie 
Córek Maryi Wspomożycielki z siedzibą we Wrocławiu. Po ocenie oferta uzyskała 58 punktów na 60 
możliwych do zdobycia. Zarząd zobowiązał Wydział Organizacyjno – Administracyjny do 
przygotowania stosownej umowy na realizację przedmiotowego zadania. 

g) omawiał kwestię wnioskowania o dofinansowanie lokalnych połączeń autobusowych z Funduszu 
Rozwoju Przewozów Autobusowych. Istnieje możliwość pozyskania dofinansowania do 
uruchomienia nowych linii autobusowych. Termin składania wniosków upływa 19 sierpnia 2019r. 
Wstępne zainteresowanie wyraziły Gmina Dobrzyca i Gmina Gołuchów.  
 
 
 



Ad. 6 
a) Sekretarz Powiatu przedstawiła Zarządowi wyniki kontroli przeprowadzonych przez 

Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w dniu 31 lipca 2019r. 
w Ośrodku Wsparcia w Pleszewie oraz w dniu 5 sierpnia 2019r. w Domu Dziecka w Pleszewie  
i Pogotowiu Opiekuńczym w Pleszewie. Wszystkie kontrole były przeprowadzone w zakresie: 
-  stanu sanitarno – higienicznego pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego  
w kontrolowanych placówkach oraz w ich otoczeniu,  
- przestrzegania ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 
tytoniowych, 
- wyposażenia apteczki pierwszej pomocy.  

Po przeprowadzonych kontrolach nie wydano zaleceń pokontrolnych w związku z brakiem 
nieprawidłowości. 

b) Wicestarosta przedstawił Zarządowi informację na temat wyników rekrutacji w szkołach dla 
których organem prowadzącym jest rada powiatu. Przedstawiona informacja została 
przygotowana według stanu na dzień 24 lipca 2019r. Po przeprowadzeniu procesu 
rekrutacyjnego do szkół przyjęto : 
- Liceum Ogólnokształcące – 113 uczniów będących absolwentami szkół gimnazjalnych oraz 
100 uczniów po szkole podstawowej, 
- Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie – 119 uczniów będących absolwentami 
szkoły podstawowej oraz 115 uczniów po szkole gimnazjalnej, 
- Zespół Szkół Technicznych – 131 uczniów po ukończeniu gimnazjum i 147 uczniów będących 
absolwentami szkoły podstawowej. 
Łącznie do szkół przyjęto , według stanu na dzień 24.07.2019r. 366 uczniów po gimnazjum i 
362 po szkole podstawowej. 

c) Starosta poinformował Zarząd , że wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym w Marszewie mają nowe miejsca pracy.  

d) Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie zwrócił uwagę na nieprzestrzeganie przez 
właścicieli aptek uchwalonego przez Radę Powiatu w Pleszewie harmonogramu pracy w 
godzinach nocnych oraz w niedzielę i święta. Poinformował Zarząd, że mieszkańcy mają w 
związku z tym utrudniony dostęp do leków. Wnioskował o przeprowadzenie 
dwutygodniowego monitoringu pracy aptek w porze nocnej oraz niedzielę i święta oraz 
przygotowanie i wysłanie  pism do Ministerstwa Zdrowia i Wojewody Wielkopolskiego w 
sprawie nie przestrzegania na terenie powiatu pleszewskiego przez właścicieli aptek prawa 
miejscowego określającego harmonogram pracy aptek w godzinach nocnych oraz w niedzielę 
i święta.  
Zarząd zobowiązał pracowników Starostwa do realizacji wniosków Przewodniczącego Rady 
oraz do wszczęcia procedury przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w 
sprawie nowego harmonogramu pracy aptek na 2020r. już od 2 września 2019r. 
 

Ad.7 
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 11.15  zamknął 
debatę XXIII posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 
 
Załączniki: 
Nr 1 -  lista obecności, 
Nr 2 - porządek obrad, 
Nr 3 – uchwała nr XXIII/40/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 6 sierpnia 2019r. w sprawie pozbawienia 
drogi powiatowej nr 4600P kategorii drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 
4327Pw miejscowości Zagorzyn do skrzyżowania z drogą powiatową 4645P w miejscowości Pruszków, 
Nr 4 – uchwała nr XXIII/41/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 6 sierpnia 2019r. w sprawie zaliczenia do 
kategorii dróg powiatowych drogi gminnej 674174P Janków Drugi – Brudzew – Jarantów i drogi gminnej nr 
674175od granicy gmin Blizanów/Stawiszyn do miejscowości Długa Wieś Druga, 



Nr 5 – uchwała nr XXIII/42/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 6 sierpnia 2019r. w sprawie pozbawienia 
drogi powiatowej nr 4645P Piotrów – Pruszków kategorii drogi powiatowej, 
Nr 6 – uchwała nr XXIII/43/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 6 sierpnia 2019r. w sprawie pozbawienia 
drogi powiatowej nr 4593P Szadek – Przedzeń kategorii drogi powiatowej, 
Nr 7 – uchwała nr XXIII/44/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 6 sierpnia 2019r. w sprawie wyrażenia opinii 
dotyczącej zadania Miasta i Gminy Pleszew , tj. „Budowa drogi łączącej ul. Śmieja Młyn z ul. Piaski” w m. Pleszew. 

 
 
 
Protokołowała: 
 
Izabela Wnuk 

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

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

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

 
Członek Zarządu Marek Szewczyk       nieobecny 

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

 

 


