Protokół nr 2/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie
w dniu 30 listopada 2018 r., o godz. 12:00
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:
1. Renata Garsztka – Naczelnik Wydziału KM
2. Sławomir Sobczyk – Naczelnik Wydziału OK
3. Barbara Kuszewska – Inspektor w Wydziale PCZK
4. Romana Klamecka – Inspektor w Wydziale OR
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 1/2018 z posiedzenia w dniu 20 listopada 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) wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów,
b) powołania Komisji Rewizyjnej, jej składu osobowego oraz określenia zasad jej działania,
c) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
d) powołania Komisji Rady, ich rodzaju oraz określenia ich stanu liczbowego,
e) określenia składu osobowego Komisji Rady oraz zakresu ich zadań,
f) zmiany uchwały Nr II/16/06 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie
wysokości diet dla radnych Rady Powiatu w Pleszewie oraz sposobu ustalania należności z tytułu
zwrotu kosztów podróży służbowych,
g) przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych
składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
Ad. 5
Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk:
a) w rozdzielnym głosowaniu (jednogłośnie, 5 głosami-za) uchwałami:
✓ NR II/1/2018 przekazał darowiznę Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Pleszewie. Darowizna obejmuje następujące składniki wyposażenia:
o wentylator Leader MT 236 EPT Honda 5,5 PS – 1 sztuka,
o komputer Inspiron 3567 wraz z oprogramowaniem – 1 sztuka,
o regały – 2 sztuki.
Zakupu ww. wyposażenia dokonało na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Pleszewie Biuro Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Starostwa
Powiatowego w Pleszewie. Wentylator został zakupiony do prowadzenia działań ratowniczych,
w szczególności oddymiania i wentylowania pomieszczeń, w których doszło do pożaru.
Natomiast komputer i regały będą stanowiły wyposażenie pomieszczeń operacyjnych w
Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. Uchwała stanowi załącznik
nr 3 do prot.,
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✓ NR II/2/2018 zatwierdził wyniki otwartego konkursu na powierzenie realizacji w 2019 roku
zadania publicznego w zakresie prowadzenia 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 1
punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu pleszewskiego. W
ramach konkursu wpłynęło 5 ofert. Cztery oferty po pozytywnej ocenie formalnej zostały
zakwalifikowane do oceny merytorycznej. Jedną ofertę Komisja wykluczyła z oceny formalnej
z uwagi na brak wymaganych załączników do przedłożonych ofert. Prowadzenie dwóch
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych w Starostwie Powiatowym w
Pleszewie, w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerminie , w Gminnym Centrum
Kultury w Dobrzycy oraz w Urzędzie Gminy w Gołuchowie powierzono Stowarzyszeniu
Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” , ul. Batorego 8, 56-200 Góra.
Stowarzyszenie spełniało wymogi formalne i zostało najwyżej ocenione przez Komisję.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do prot.,
✓ NR II/3/2018 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu
pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury oraz turystyki i wypoczynku w
roku 2019. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do prot.
b) ustalił plany finansowe szkół na IV kwartał 2018 r. Plany wydatków powiatowych jednostek
oświatowych w IV kwartale 2018 r. będą kształtowały się ogółem na poziomie 412.035 zł (przy
wnioskowanych przez jednostki środkach w wysokości 580 130,00 zł), w tym dla:
− Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie – o 145.880 zł,
− Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie – o 63.776 zł,
− Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie – o 83.215 zł,
− Zespołu Szkół Usługowo- Gospodarczych w Pleszewie – o 42.867 zł,
− Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie – o 56.297 zł,
− Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie – o 20.000 zł.
c) uchwałą Nr II/4/2018 dokonał zmian w budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2018 r. Wprowadzone
zmiany m.in.:
1. zwiększają plan dochodów i wydatków budżetowych o środki dotacji celowej z budżetu państwa
w wysokości:
➢ 5.860 zł, przeznaczone dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie
na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu
wykorzystywanego podczas działań ratowniczych związanych z przeciwdziałaniem i
usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak: powodzie, silne wiatry, intensywne
opady deszczu. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie w zamierza
przeznaczyć w/w środki na zakup węża tłocznego oraz pilarki łańcuchowej,
➢ 5.000 zł, przeznaczone na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami
Skarbu Państwa,
➢ 41.424 zł, przeznaczone na finansowanie prac scaleniowych w ramach zadania „Scalanie
gruntów obiektu Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski – realizowanej
w ramach PROW 2014-2020”,
➢ 10.464 zł, tj. środki dotacji celowej z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na
realizację zadania pn. ,,Upowszechnienie programów profilaktycznych z zakresu
profilaktyki uzależnień (profilaktyki narkomanii, profilaktyki problemów alkoholowych)
ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia
psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz
Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii”. Zadanie realizowane będzie przez Młodzieżowy
Ośrodek Wychowawczy i obejmuje takie działania jak: zajęcia profilaktyczno - edukacyjne,
warsztaty, konkursy, wycieczki.
2. zmniejszają plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 47.722 zł obejmującą środki
dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych dla
dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pleszewskiego,
3. zabezpieczają środki na finansowanie wydatków rzeczowych placówek oświatowych w IV
kwartale br. ( patrz wyżej ad. 5 b niniejszego protokołu)
4. zmniejszają rezerwę ogólną o kwotę 230 zł (po zmianach rezerwa wynosi 39 770 zł) z
przeznaczeniem na finansowanie ,,Akcji Kurierskiej”. Akcja kurierska została przeprowadzona
2

w Starostwie Powiatowym w Pleszewie w dniach 19 - 20 listopada br. W związku z tym
zaistniała konieczność wypłaty kurierom ryczałtu za wykonanie świadczenia oraz dokonania
zwrotu kosztów przejazdu do miejsca wykonywania świadczeń i kosztów wykorzystania
własnego środka transportu.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu,
d) ustanowił kryteria ustalania rozkładu godzin pracy aptek na terenie Powiatu Pleszewskiego w 2019
roku. Stosowny projekt uchwały Rady Powiatu w tej sprawie będzie wyznaczał tygodniowe dyżury
wg dotychczasowego schematu, tj. dyżury całodobowe będą równolegle pełnić dwie apteki (jedna
w Pleszewie i jedna kolejno w każdej z gmin Powiatu Pleszewskiego)
Ad. 6, 7
Na wniosek Członka Zarządu Marka Szewczyka omówiono wstępny scenariusz Święta Powiatu
Pleszewskiego, które odbędzie się w dniu 6 stycznia 2019 r.
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz.13:10 zamknął
debatę II posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie.
Załączniki:
Nr 1 - lista obecności
Nr 2 – porządek obrad
Nr 3 – uchwała nr II/1/2018 (darowizna dla KPPSP w Pleszewie)
Nr 4 – uchwała nr II/2/2018 (wyniki konkursu na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej)
Nr 5 – uchwała nr II/3/2018 (ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2018 r.)
Nr 6 – uchwała nr II/4/2018 (zmiany budżetowe)

Protokołowała:
Urszula Balicka
Z-ca Naczelnika Wydziału
Organizacyjno-Administracyjnego

Starosta Maciej Wasielewski

…………………………

Wicestarosta Damian Szwedziak

…………………………

Członek Zarządu Leopold Lis

…………………………

Członek Zarządu Marek Szewczyk

…………………………

Członek Zarządu Radomir Zdunek

…………………………
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