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          Protokół nr 4/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  
w dniu 21 grudnia 2018 r., o godz. 9.00 

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: 
Marcin Sitnicki         -   Naczelnik NR 
Sławomir Sobczyk    -   Naczelnik OK 
 
Ad. 2 
Zarząd, przez aklamację, przyjął protokoły ; nr 2/2018 z posiedzenia w dniu 30 listopada 2018 r,                        
nr 3/2018 z posiedzenia w dniu 7 grudnia 2018 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) zmiany Uchwały Nr XXXVIII/291/18 z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia 
wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2018 roku, 

b) delegowania Radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, 
c) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu w 2019 roku, 
d) powierzenia Miastu i Gminie Pleszew zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki 

publicznej, 
e) zmiany w statucie powiatu pleszewskiego, 
f) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Pleszewie na 2019 rok, 
g) zmian budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2018 rok, 

h) zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego, 
i) zmiany uchwały nr XI/94/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie 

przekazania Miastu i Gminie Pleszew zadania z zakresu właściwości Powiatu Pleszewskiego 
dotyczącego prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania w Pleszewie.  
 

 
Ad. 5 
Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk: 

a)  w głosowaniu (jednogłośnie, 5 głosami-za) uchwałą : 

✓ Nr IV/5/2018 udzielił pełnomocnictwa Pani Lilli Deleszkiewicz – Dyrektora Liceum                               
i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie do realizacji Ogólnopolskiego Programu 
Rozwoju Chórów Szkolnych Śpiewająca Polska w ramach projektu „Akademia Chóralna”                  
w 2019 roku,( stan.zał.nr 3 prot.) 

✓ Nr IV/6/2018 powołał i ustalił regulamin pracy komisji konkursowej opiniującej oferty na 
realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, 
kultury oraz turystyki i wypoczynku w roku 2019, (stan.zał.nr 4 prot.) 
 

      
 

 



2 

 

b) wyraził zgodę na: 
✓ przekazanie do Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie inwestycji pn: 

• Remont chodnika przy drodze nr 4174P w Karminku ul. Ostrowska    II/400 

• Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P w zakresie budowy chodnika ul. Parkowa 
Dobrzyca    II/397 

• Remont chodnika przy drodze nr 4321P w Sośnicy   II/401 

• Remont chodnika przy drodze nr 4331P w Dobrzycy ul. Krotoszyńska   II/398 

• Remont chodnika przy drodze nr 5143P i 4322P w Galewie   II/399 

• Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w Dobrzycy w zakresie budowy chodnika na ul. 
Pleszewskiej   II/406 

• Przebudowa chodnika przy ul. Jarocińskiej w Dobrzycy   II/407 

• Przebudowa chodnika przy drodze nr 4173P w Koźmińcu   II/409 

• Przebudowa drogi powiatowej nr 5145P w Dobrzycy w zakresie budowy chodnika na ul. 
Koźmińskiej   II/410 

• Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w zakresie budowy chodnika na ul. Ostrowskiej                   
w Karminku   II/411 

• Przebudowa drogi powiatowej nr 4321P w Sośnicy w zakresie budowy chodnika   II/412  
 

✓ rozwiązanie umowy z Pleszewskim Klubem Karate dotyczącej realizacji zadania pod 
tytułem Puchar Polski Karate WKF Juniorów Młodszych, Juniorów                                                            
i Młodzieżowców  z przyczyn niezależnych od oferenta. 

 
c) zapoznał się z wynikiem przetargu na sprzedaż działki nr 22/6 położonej w Marszewie. Przetarg 

zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak ofert. Zarząd zdecydował ogłosić drugi 

przetarg pisemny nieograniczony z jednoczesnym obniżeniem ceny wywoławczej do kwoty 

230.000 zł netto, 

 

d) przyznał na okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. dodatki motywacyjne i funkcyjne  

dyrektorom  szkół  i  placówek  oświatowych,  w  wysokościach  przedstawionych  w  poniższej  
tabeli: 
 

l.p. Szkoła/placówka Wysokość 
przyznanego 
dodatku 
motywacyjnego 
% 

Wysokość 
przyznanego 
dodatku 
funkcyjnego 
 % 

1. LiG 25,0% 75,0% 

2. ZSU-G 25,0% 75,0% 

3. ZPS 25,0% 75,0% 

4. PP-P 11,0% 57,0% 

5. ZST 25,0% 67,0% 

6. CKP 11,0% 57,0% 

 
% stawki minimalnej wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty o najwyższym poziomie 
wykształcenia.  
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Ad. 6 
Przyjął  do  wiadomości  informacje : 

Starosty Macieja Wasielewskiego o funkcjonowaniu placówki resocjalizacyjno-rewalidacyjnej 

przeznaczonej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

niedostosowaną społecznie lub zagrożoną niedostosowaniem społecznym, jaką jest 

młodzieżowy ośrodek-wychowawczy, który powstał z inicjatywy Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

Przy podejmowaniu tej decyzji samorząd powiatu pleszewskiego kierował się przede 

wszystkim zamiarem poszerzenia oferty edukacyjnej szkół i placówek w zakresie opieki                                                       

i resocjalizacji dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, 

metod pracy i wychowania. Placówką kompetentną do spełnienia powyższych zadań był 

ówczesny Zespół Szkół Specjalnych w Pleszewie dysponujący odpowiednio wykwalifikowaną 

kadrą pedagogów i wychowawców. Na mocy Uchwały Rady Powiatu w Pleszewie nr V/3411                   

z dnia 31 maja 2011 roku utworzono Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Marszewie, który 

rozpoczął działalność z dniem 1 sierpnia 2011 roku. Samorząd powiatowy wobec niżu 

demograficznego mającego wpływ na spadającą liczbę uczniów oraz, co z tym się wiąże, niższą 

subwencją oświatową,  podejmował działania mające na celu racjonalne wykorzystanie bazy 

oświatowej. Z tego względu zdecydowano o usytuowaniu Ośrodka w budynku B Zespołu Szkół 

Przyrodniczo-Politechnicznych w Marszewie, którego pomieszczenia były w małym stopniu 

wykorzystywane z uwagi na malejącą liczbę uczniów i słuchaczy Szkoły. Utworzenie Ośrodka 

zapewniło  odpowiednią opiekę dzieciom i młodzieży poprzez wielopłaszczyznowe i  

specjalistyczne działania terapeutyczne, rewalidacyjne i wychowawcze                                                               

w celu wyeliminowania przyczyn występujących zaburzeń oraz przystosowania dzieci 

i młodzieży do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie oraz zagwarantowało pracę 

nauczycielom i wychowawcom, którzy w obliczu niżu demograficznego dotykającego szkoły                   

i placówki oświatowe na poziomie podstawowym i ponadgimnazjalnym mieli możliwość 

znalezienia zatrudnienia. 

Użytkowanie przez MOW w Marszewie pomieszczeń w budynku należącym do ZSPPCKU                        

w Marszewie odbywa się na podstawie  umowy użyczenia, której termin kończy się z dniem                

31 sierpnia 2019 roku.  W związku z tym, że od 1 stycznia 2018 roku zmienił się organ 

prowadzący dla ZSPP CKU   w Marszewie, którym stał się Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

Zarząd Powiatu w Pleszewie zwrócił się do Dyrekcji Zespołu pismem znak OK.4323.24.2018                    

z dnia 13 czerwca 2018 roku z zapytaniem czy istnieje możliwość przedłużenia umowy 

użyczenia. Pani Dyrektor ZSPP CKU w Marszewie wystosowała dwa pisma w przedmiotowej 

sprawie: pierwsze nie zawierało konkretnej odpowiedzi w podnoszonej kwestii, w drugim, 

przedłożonym trzy miesiące od pisma przekazanego przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, 

poinformowała o nieprzedłużeniu ww. umowy ze względu na negatywne opinie Rady 

Rodziców, Rady Pedagogicznej, Samorządu Szkolnego oraz Stowarzyszenia Absolwentów                                                                 

i Sympatyków Szkoły Rolniczej w Marszewie.  

Należy podkreślić, że kwestia przedłużenia przedmiotowej umowy użyczenia była poruszana 

przez samorząd powiatowy podczas prowadzonej korespondencji z Ministrem Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi  w związku z procedurą przekazania ZSPPCKU w Marszewie przez powiat 

pleszewski Ministrowi, który w piśmie znak SSO.6512.91.2016 z dnia 30 listopada 2016 roku 

zadeklarował chęć prowadzenia rozmów na temat przedłużenia ww. umowy po 31 sierpnia 

2019 roku.  Wobec odmowy Dyrekcji ZSPP CKU w Marszewie w przedmiocie przedłużenia 

umowy samorząd powiatu pleszewskiego zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
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pismem znak OK.4323.24.2018 z dnia 19 października 2018 roku z prośbą o ponowne 

rozważenie sprawy przedłużenia umowy użyczenia pomieszczeń na potrzeby MOW 

w Marszewie po 31 sierpnia 2019 roku. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem znak 

SSO.onp.6514.38.2018 z dnia 7 grudnia 2018 roku negatywnie ustosunkował się do prośby 

samorządu powiatu pleszewskiego. 

W tym stanie rzeczy rozpoczęto rozmowy z Dyrektorem Centrum Kształcenia i Wychowania 

Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie odnośnie możliwości i warunków wynajmu 

niezbędnych na potrzeby MOW pomieszczeń. Pan Dyrektor Krystian Piasecki zobowiązał się                

w ciągu najbliższego tygodnia dokonać analizy dostępnej bazy CKiW OHP w tym zakresie. 

W przypadku braku możliwości pozyskania pomieszczeń w CKiW OHP w Pleszewie, nie mając 

możliwości zapewnienia wychowankom MOW w Marszewie odpowiednich warunków 

lokalowych  w budynkach pozostających w dyspozycji powiatu pleszewskiego, koniecznym 

będzie podjęcie działań związanych z procesem likwidacyjnym Ośrodka od roku szkolnego 

2019/2020 w oparciu o wymagania określone w art.89 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe. Rada Powiatu w Pleszewie co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji 

jest zobowiązana powiadomić Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o zamiarze likwidacji                              

i wystąpić o wydanie stosowanej opinii w sprawie likwidacji placówki oraz zawiadomić 

rodziców uczniów o zamiarze likwidacji placówki. W celu zapewnienia uczniom możliwości 

kontynuowania nauki w innej szkole w stosunku do wychowanków przebywających  MOW               

w Marszewie na podstawie postanowień sądów rodzinnych zostaną złożone do Ośrodka 

Rozwoju Edukacji w Warszawie realizującego zadanie doboru właściwej placówki  stosowne 

dokumenty o wskazanie miejsca w innym ośrodku, które odbywa się poprzez centralny 

ogólnopolski system kierowania nieletnich. Z likwidacją Ośrodka w Marszewie będzie wiązała 

się redukcja etatów. Dla części nauczycieli  i wychowawców zatrudnionych w MOW 

w Marszewie będą zapewnione miejsca pracy w szkołach i placówkach prowadzonych przez 

Radę Powiatu w Pleszewie, jednak samorząd powiatu pleszewskiego nie jest  w stanie 

zagwarantować zatrudnienia wszystkim zwalnianym nauczycielom.  

Na dzień dzisiejszy MOW zatrudnia 14 wychowawców, 5 nauczycieli oraz 6 pracowników 

administracji i obsługi. 

 
 
Ad.7 
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz.11:00 zamknął 
debatę IV posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 
 
 
 
Załączniki: 
Nr 1 -  lista obecności 
Nr 2 – porządek obrad 
Nr 3 – uchwała nr IV/5/2018  w sprawie pełnomocnictwa Pani Lilli Deleszkiewicz. 
Nr 4 – uchwała nr IV/6/2018 w sprawie powołania i ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej 
opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej 
i sportu, kultury oraz turystyki i wypoczynku w roku 2019. 
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Protokołowała: 
 
Beata Napierała 

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

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

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

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

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

 
 

 


