Protokół nr 148/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie
w dniu 7 września 2018 r. o godz. 10:00
w siedzibie Starostwa przy ul. Poznańskiej 79, sala 107.
W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu wg załączonej listy obecności (zał. nr 1
prot.) oraz:
- Naczelnik Wydziału OK – Sławomir Sobczyk.
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 147/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 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 zmiany w planach finansowych szkół i placówek oświatowych na III kw. 2018
roku. Jednostki wnosiły o ustalenie planu wydatków na poziomie 520 631,00 zł ,
natomiast kwota przyznana przez zarząd wyniosła 401 742,00 zł.;
b) na wniosek Dyrektora ZPS wyraził zgodę na uczęszczanie wychowanka MOW do szkoły
zawodowej funkcjonującej poza ośrodkiem. II klasa Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 przy
MOW w Marszewie będzie funkcjonować tylko do końca października br. Uczeń będzie
kontynuował naukę w roku szkolnym 2018/2019 od listopada br. w Branżowej Szkole I
Stopnia funkcjonującej w ZPS w Pleszewie;
c) Uchwałą Nr CXLVIII/298/2018 w głosowaniu jednogłośnie ( pięć głosów „za” ) wyraził
pozytywną opinię dotyczą zadania gminy Gizałki tj. „ Rozbudowa drogi gminnej w
miejscowości Wierzchy”. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu;
d) Uchwałą Nr CXLVIII/299/2018 w głosowaniu jednogłośnie ( 5 głosów „za” ) dokonał
zmian w budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2018 rok. Dotyczą one m. in.
wprowadzenia do budżetu środków dotacyjnych dla: KP PSP w Pleszewie – 53 320 zł,
DPS w Broniszewicach – 89 063 zł, rodzin zastępczych na program „ Dobry Start” 42 990 zł, Pododdziału dla Osób Uzależnionych od Alkoholu – 77 100 zł, Starostwa z
przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów – 42 196 zł oraz
przesunięć w obrębie paragrafów na wnioski dyrektorów jednostek. Uchwała stanowi
załącznik nr 4 do protokołu;
e) przyjął następujące założenia do projektu budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2019 rok:
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- utrzymanie bieżących wydatków rzeczowych na poziomie 2018 roku; jednocześnie
postanowiono, iż placówki oświatowe – podobnie jak w 2018 roku – wydatki rzeczowe
planować będą w układzie kwartalnym. Oznacza to, że plan finansowy sporządzony na
potrzeby projektu budżetu, obejmował będzie wydatki rzeczowe przewidziane do
poniesienia w I kwartale 2019 roku.
- w odniesieniu do wynagrodzeń :
• dla niżej wymienionych jednostek
- Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie,
− Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie,
− Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
− Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie,
− Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie,
− Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie,
zakłada się:
•

wzrost wynagrodzeń pracowników pedagogicznych o 5 % od dnia 1 stycznia
2019 roku zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2019 rok
• zaplanowanie wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych na poziomie
2018 roku (przy uwzględnieniu: całorocznych skutków wzrostu wynagrodzeń,
który nastąpił w 2018 roku oraz planowanego w 2019 roku poziomu płacy
minimalnej)
• dla niżej wymienionych jednostek:
- Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
- Domu Dziecka w Pleszewie,
- Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie,
- Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach,
- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie
zakłada się :
•

zaplanowanie wynagrodzeń pracowników na poziomie 2018 roku (przy uwzględnieniu:
całorocznych skutków wzrostu wynagrodzeń, który nastąpił w 2018 roku oraz
planowanego w 2019 roku poziomu płacy minimalnej).
Jednocześnie Zarząd postanowił o przyznaniu podwyżek pracownikom administracji
oraz obsługi w jop od dnia 1 września br. na poziomie 300 zł brutto na 1 etat. Natomiast
dla DPS w Pleszewie, z uwagi na wcześniejsze zwiększenie uposażeń w bieżącym roku,
kwota podwyżki wyniesie 200 zł brutto na 1 etat.
Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie oraz Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie zakłada się zaplanowanie
wynagrodzeń pracowników zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2019 rok i
innymi regulacjami prawnymi określającymi wynagrodzenia pracowników tej
jednostki.
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Ad.6
Nie realizowano.
Ad.7
Pan Radomir Zdunek wnosił o dostosowanie wysokości krawężników przy sali wiejskiej w
Czerminku do możliwości nieutrudnionego wjazdu pojazdów ( jest on zbyt wysoki ) . Ponadto
prosił o przebudowę przepustu wody z jezdni pod chodnikiem przed wjazdem do miejscowości
Kucharki, gdyż jego zbyt mała średnica powoduje systematyczne zalewanie drogi podczas
opadów.
Starosta Maciej Wasielewski - wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 12:15 zamknął
debatę CXLVIII posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie.
Załączniki:
Nr 1 - lista obecności
Nr 2 - porządek obrad
Nr 3 – Uchwała Nr CXLVIII/298/2018
Nr 4 – Uchwała Nr CXLVIII/299/2018

Protokołowała:
Bogusława Prażucha

Starosta Maciej Wasielewski

………………………….

Wicestarosta Urszula Balicka

………………………….

Członek Zarządu Michał Kaczmarek

………………………….

Członek Zarządu Zbigniew Serbiak

………………………….

Członek Zarządu Radomir Zdunek

………………………….
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