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              Protokół nr 32/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  
w dniu 29 października 2019 r., o godz. 13.00 

                                         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 
Słowomir Sobczyk        - Naczelnik Ok 
Hanna Korzeniewska  - Inspektor OS 
Katarzyna Krawczyk   - Kandydat na Dyrektora DPS  
 

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 31/2019 z posiedzenia w dniu 23 października 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) zatwierdził wyniki konkursu na stanowisko Dyrektora DPS Pleszew. Przewodniczący Komisji 

Konkursowej Damian Szwedziak przedstawił etapy konkursu. W I etapie komisja dokonała oceny 

formalnej, wszyscy kandydaci spełniali wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie. Kandydaci 

zostali dopuszczeni do II etapu konkursu, który odbył się w dniu 25 października br. Kandydaci 

zostali poddani merytorycznej ocenie komisji. Ocenie podlegała przede wszystkim koncepcja 

funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie. Po zakończeniu rozmów komisja 

przystąpiła do głosowania tajnego nad kandydatami. W wyniku głosowania, komisja konkursowa 

zarekomendowała Zarządowi Powiatu kandydaturę Katarzyny Krawczyk na stanowisko Dyrektora 

Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie. Po omówieniu  wyników konkursu na salę posiedzeń 

poproszono rekomendowaną przez Komisję Konkursową kandydatkę Panią Katarzynę Krawczyk, 

która przedstawiła Zarządowi najistotniejsze aspekty swojej koncepcji zarządzania                                              

i funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej  w Pleszewie. Kandydatka szczególny nacisk planuje 

położyć na:  

-  rozwój i utrzymanie na wysokim poziomie usług realizowanych przez placówkę, 

-  pozyskiwanie środków finansowych na wykonanie remontu i prac naprawczych ( między innymi 

części domu przy ul. Malińskiej,  remontu sali widowiskowej przy ul. Podgórnej), 

- wspieranie i działania skierowane na dalszy rozwój pionu rehabilitacyjnego, 

- szkolenia pracowników. W ocenie Kandydatki stałe i systematyczne podnoszenie kwalifikacji                         

i poszerzenie umiejętności zawodowych jest niezbędnym elementem mającym wpływ na rozwój 

osobisty oraz proces wypalenia zawodowego,  

-  utrzymanie ilości mieszkańców zgodnie z liczbą statutową (w celu prawidłowego funkcjonowania 

placówki konieczne jest stałe wykorzystanie statutowej liczby miejsc we wszystkich oddziałach).  
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Kandydatka deklarowała także  otwartość na wszelkie inicjatywy i kreatywne pomysły 

pracowników. Powiedziała, że  na ich doświadczeniu i nieodzownej roli będzie budować dobrą                          

i efektywną jakość pracy. Po opuszczeniu sali obrad przez Panią Katarzynę Krawczyk Starosta 

Pleszewski Maciej Wasielewski przedstawił Zarządowi pozytywną opinię ww. kandydatury na 

stanowisko Dyrektora DPS w Pleszewie wyrażoną przez Dyrektora PCPR w Pleszewie. Zgodnie                      

z ustawowymi wymogami Zarząd może zatrudnić Dyrektora DPS po uprzednim pozyskaniu opinii 

od Dyrektora PCPR. Mając powyższe na uwadze Starosta zarządził głosowanie niżej wymienionych 

uchwał: 

• nr XXXII/62/2019 w sprawie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Dyrektorem Domu 
Pomocy Społecznej w Pleszewie. Uchwała została podjęta w jednomyślnym głosowaniu 
(5 głosami – za). Jej treść stanowi załącznik nr 3 do protokołu), 

• nr XXXII/63/2019 w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej                      
w Pleszewie. Uchwała została podjęta w jednomyślnym głosowaniu ( 5 głosami – za). 
Treść tej uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu, 

Po przegłosowaniu ww. uchwał Pani Katarzyna Krawczyk ponownie została poproszona na salę 

obrad Zarządu. Starosta Pleszewski poinformował Panią Krawczyk o wynikach głosowania,                            

w efekcie którego Zarząd z dniem 1 listopada 2019 r. zatrudnił Panią Katarzynę Krawczyk na 

stanowisku Dyrektora DPS Pleszew. Po odebraniu gratulacji Pani Katarzyna Krawczyk dziękując 

Zarządowi za podjętą decyzję i zaufanie, jakim została obdarzona, opuściła salę posiedzeń.                            

W dalszej części obrad Zarząd: 

  
b) zatwierdził  wyniki przetargu na dzierżawę gruntów rolnych:  

1) położonych w Marszewie obejmujących działkę nr 2/5 o powierzchni 11,0880 ha. 
Najkorzystniejszą ofertę na dzierżawę tej działki złożył Pan Patryk Juszczak. Zgodnie z ofertą  
roczny czynsz dzierżawny  wynosił będzie 2.900 zł/ha. Zainteresowanie dzierżawą tej działki 
wyraziło 3 oferentów. Cena pozostałych ofert wynosiła 2.550,00 zł 

2) położonych w Pleszewie obejmujących działki nr 48/5 i nr 3674 o łącznej powierzchni 1,7508 
ha.  W przypadku tych działek najkorzystniejszą ofertę   złożył Pan Jarosław Jakóbczak. Cena  
roczna oferty wynosi  2.550 zł/ha. Zainteresowanie dzierżawą tej działki wyraziło 2 oferentów. 
Cena pozostałych ofert wynosiła 2.400,00 zł. 

Umowy dzierżawy w/w osobami podpisane zostaną  na okres 3 lat.   
 

c) w głosowaniu (jednogłośnie, 5 głosami - za), przyjął uchwały : 

• nr XXXII/64/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji przez Zespół 
Placówek Specjalnych w Pleszewie projektu „Wspólnym tańcem pokonujemy bariery”               
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) „Ponadnarodowa 
mobilność uczniów” ( uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu), 

• nr XXXII/65/2019 w sprawie zaopiniowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Dobrzyca na lata 2019-2020 z perspektywą na lata 2023-2026 ( uchwała stanowi 
załącznik nr 6 do protokołu). 

Ad. 6  

Nie realizowano 

Ad. 7 

Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz.15:00, zamknął 

debatę XXXII posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

 
Załączniki: 
Nr 1 -  Lista obecności. 
Nr 2  -  Porządek obrad. 
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Nr 3  -  Uchwała nr  XXXII/62/2019 w sprawie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Dyrektorem Domu Pomocy 
Społecznej w Pleszewie. 
Nr 4 - Uchwała nr XXXII/63/2019 w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie. 
Nr 5  - Uchwała nr XXXII/64/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji przez Zespół Placówek 
Specjalnych w Pleszewie projektu „Wspólnym tańcem pokonujemy bariery” w ramach Programu Operacyjnego 
wiedza Edukacja Rozwój (PO  WER) „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. 
Nr 6 - Uchwała nr  XXXII/65/2019 w sprawie zaopiniowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobrzyca 
na lata 2019-2020 z perspektywą na lata 2023-2026. 

 
Protokołowała: 
 
Beata Napierała 

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

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

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

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

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

 

 
 


