
 

1 

 

 

Protokół nr 135/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

         w dniu 30 grudnia 2022 r., o godz.14.30 

                                         w siedzibie Starostwa przy ul. Poznańskiej 79, sala 107 

 

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot.).   

 

Ad. 1 

Wicestarosta Pleszewski Damian Szwedziak dokonując otwarcia posiedzenia powitał zebranych, 

usprawiedliwił nieobecność Starosty Macieja Wasielewskiego, stwierdził quorum  oraz przedstawił 

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

Ad. 2 

Zarząd, przez aklamację, przyjął protokół  Nr 132/2022 z posiedzenia z dnia 30 listopada 2022 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 CXXXV/295/2022  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok. Zmiany 

dotyczą przesunięć w planach finansowych jednostek Uchwała stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu, 

✓ Nr CXXXV/296/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Pleszewskiego. Zmiany WPF aktualizuje się stosownie do proponowanych zmian budżetowych. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu,  

✓ nr CXXXV/297/2022 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu 

Pracy   w Pleszewie.  Zgodnie z art. 35a ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o 

rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  zadania,                    

o których mowa w art. 35a ust. 1 pkt. 1 lit. b i c, pkt.6 oraz pkt 9c w części dotyczącej rehabilitacji 

zawodowej osób niepełnosprawnych,   a także w pkt. 9-9b oraz 10-13 ww. ustawy realizowane 

są przez powiatowe urzędy pracy. Wyszczególniony w ww. przepisach zakres zadań dotyczy 

m.in. pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych, ich 

szkolenia oraz przekwalifikowania. W związku z powyższym istnieje konieczność 

doprecyzowania zapisów dotychczasowego regulaminu organizacyjnego PUP w Pleszewie 

poprzez dodanie:  

o w  paragrafie 4 zapisu: „Do zakresu zadań PUP należy finansowanie z PFRON wydatków 

na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r.                                        

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w odniesieniu do osób 

niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy, niepozostające w 

zatrudnieniu”, 

o oraz w paragrafie 8 zapisu:  „Finansowanie z PFRON wydatków na instrumenty lub 

usługi rynku pracy określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
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zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,  w odniesieniu do osób niepełnosprawnych 

zarejestrowanych jako poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu”. Uchwała 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu, 

✓ nr CXXXV/298/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/90/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie 

z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie. Wprowadzone zmiany polegają na wykreśleniu z 

regulaminu organizacyjnego PCPR zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych, tych które zgodnie z przepisami prawa będzie realizował Powiatowy 

Urząd Pracy w Pleszewie.  Uchwała stanowi załącznik nr 6 protokołu 

✓ nr CXXXV/299/2022 w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia   publicznego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa 

sieci dróg powiatowych na terenie   Powiatu Pleszewskiego”. Skład osobowy komisji stanowią:  

o Halina Meller – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie - Przewodnicząca 

Komisji  Przetargowej; 

o Izabela Wasińska – Naczelnik Wydziału Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju                             

w Starostwie Powiatowym  w Pleszewie – Z-ca Przewodniczącej Komisji Przetargowej; 

o Danuta Mandryk  -  Inspektor w Wydziale Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju                               

w Starostwie Powiatowym w Pleszewie - Sekretarz Komisji Przetargowej; 

o Mariusz Depa –   Inspektor w Wydziale Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju                               

w Starostwie Powiatowym w Pleszewie –Członek Komisji Przetargowej; 

o Marian Sztamburski – Radca prawny w Starostwie Powiatowym w Pleszewie – Członek 

Komisji  Przetargowej. Uchwała stanowi załącznik nr 7 protokołu 

✓ Nr CXXXV/300/2022 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Dobrzyca-Rynek w Dobrzycy. Zarząd Postanowieniem NR .0722.13.2022 

odmówił uzgodnienia przedłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Dobrzyca – Rynek w Dobrzycy. Zarząd Powiatu po analizie projektu 

planu w zakresie odpowiednich zadań samorządowych stwierdził, że ustalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca  - Rynek w Dobrzycy wpływają na 

zmianę przebiegu drogi powiatowej nr 4309P na odcinku ul. Rynek  

w miejscowości Dobrzyca, w związku z czym odmawia się pozytywnego uzgodnienia ww. 

projektu. Uchwała stanowi załącznik nr 8 protokołu, 

b) wyraził zgodę:  

1) na zaniechanie następujących inwestycji : 

✓ remont wewnętrznych instalacji technicznych w ZST w Pleszewie przy ul. Zielonej 3  

– koszt 15 185,00 zł. 

Wydatki poniesiono w 2017 r. na dokumentację projektowo-kosztorysową w branży 

sanitarnej - 3 500,00 zł oraz dokumentację projektowo-kosztorysową w branży elektrycznej 

– 11 6895,00 zł. Realizacja inwestycji w zakresie objętym dokumentacją nie doszła do 

skutku. W roku 2020 opracowano nową dokumentację uwzględniającą bieżące potrzeby 

zarządcy obiektu, na podstawie której zrealizowano inwestycję budowlaną w latach 2021-

2022, 

✓ modernizacja pomieszczeń ZPS w Pleszewie przy ul. Osiedlowej 1 z przebudową boiska 

przyszkolnego – koszt 19 557,00 zł. 

Wydatki poniesiono w latach 2016-2017 (dokumentacja projektowo- kosztorysowa – 14 

760,00 zł, studium wykonalności – 4 797,00 zł). Na realizację ww. przedsięwzięcia złożono 
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wniosek o dofinansowanie w ramach WRPO. Projekt przeszedł pozytywną ocenę formalną                                           

i merytoryczną. Nie był jednak rozpatrywany z uwagi na fakt, iż równolegle złożony projekt 

tzw. miękki na działania edukacyjnie nie uzyskał dofinansowania,  

✓ budowa kotłowni gazowej z niezbędną infrastrukturą dla potrzeb obiektów 

zlokalizowanych w Pleszewie przy ul. Osiedlowej nr 1 wraz z wykonaniem 

termomodernizacji stropodachów     i wymianą stolarki okiennej – 22 000,00 zł. 

Wydatki poniesiono w latach 2015 – 2016 (dokumentacja projektowo-kosztorysowa –                        

17 600,00 zł, ekspertyza ornitologiczna – 1 000,00 zł, mapa do celów projektowych – 700,00 

zł, dokumentacja projektowo-kosztorysowa instal. c.o. – 2 700,00 zł). Dokumentację 

przygotowano celem złożenia w UMWW w Poznaniu w ramach WRPO wniosku                                             

o dofinansowanie w ramach działania obejmującego termomodernizację obiektów 

użyteczności publicznej, jednakże regulamin konkursu wykluczył obiekty, w których 

mieściły się m.in. domy dziecka. Dokumentacja się dodatkowo zdezaktualizowała  - 

obowiązują nowe przepisy w zakresie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego 

oraz w zakresie sposobu wykonania dokumentacji projektowej. Wygasło również 

pozwolenie na budowę kotłowni wydane w oparciu o przygotowaną w ramach zadania 

dokumentację, 

2) przekazanie Zespołowi Szkół Technicznych w Pleszewie opracowania projektu i wizualizacji 

wyposażenia meblowego wykonanego na potrzeby ogłoszenia przetargu na zakup mebli i 

wyposażenia tej szkoły. 

 

Ad. 4 

Nie realizowano 

Wicestarosta Pleszewski Damian Szwedziak – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 15.30 

zamknął debatę  CXXXV posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

 

 

Załączniki: 

Nr 1 -  Lista obecności. 

Nr 2 – Porządek obrad 

Nr 3  - Uchwała Nr CXXXV/295/2022  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok. 

Nr 4 – Uchwała Nr CXXXV/296/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Pleszewskiego. 

Nr 5  - Uchwała Nr  CXXXV/297/2022 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego 

Urzędu Pracy   w Pleszewie. 

Nr 6 - Uchwała Nr  CXXXV/298/2022 (regulamin organizacyjny PCPR Pleszew) 

Nr 7 - Uchwała Nr  CXXXV/299/2022 (komisja przetargowa) 

Nr 8 – Uchwała Nr CXXXV/300/2022 w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca-Rynek w Dobrzycy. 
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Protokołowała: 

 

Beata Napierała                               

Starosta  Maciej Wasielewski                        nieobecny  

 

Wicestarosta Damian Szwedziak                   ………………… 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 


