Protokół nr 55/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie
w dniu 5 sierpnia 2020 r., o godz. 12.00-tej
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. Piotr Janiak
- Dyrektor PUP
2. Izabela Wnuk
- Naczelnik OR
3. Sławomir Sobczyk - Naczelnik OK
4. Hanna Korzeniewska - Inspektor OS
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 protokoły nr 53/2020 z posiedzenia w dniu 22 lipca 2020 r., i nr 54
z 28 lipca 2020 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 załączników do uchwały nr XXXI/166/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie
przekształcenia rodzinnego domu Dziecka z siedziba w Białobłotach nr 79 , 63-308 Gizałki.
W 2009 r,
b) udzielenia pomocy finansowej Gminie Chocz na realizację zadania pn.” Rewitalizacja Placu
1 Maja w Choczu”,
c) zmiany uchwały nr VII/56/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie
zatwierdzenia projektu oraz udzielenia pełnomocnictw do realizacji w okresie od 01.01.2019 r.
do
31.12.2020
r.
projektu
„Aktywizacja
zawodowa
osób
bezrobotnych
i poszukujących pracy w powiecie pleszewskim (V)” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego 2014 - 2020.
d) zmiany uchwały nr XXXVI/283/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia projektu oraz udzielenia pełnomocnictw do realizacji w okresie od
01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w
Powiecie Pleszewskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020.
e) zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Miastu i Gminie Pleszew realizacji
zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Słowackiego z ulicą Targową oraz skrzyżowania
ulicy Malińskiej z ulicą Targową”,
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f) zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok,
g) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, oraz
informacji o kształceniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych,
h) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za
2019 r.,
i) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Pleszewie za 2019 r.

Ad. 5
Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk :
a) w rozdzielnym głosowaniu (jednogłośnie, 5 głosami - za), podjął uchwały:
➢ nr LV/ 126 /2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu
Pracy w Pleszewie. Przyjęty przez Zarząd Regulamin wprowadza zmiany w strukturze
organizacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie mające na celu dostosowanie jednostki
do aktualnej sytuacji na rynku pracy. Dla usprawnienia funkcjonowania Urzędu
zaproponowano wyodrębnienie w ramach Centrum Aktywizacji Zawodowej Referatu Obsługi
Klienta oraz Referatu Programów i Instrumentów Rynku Pracy. Ponadto w strukturze
usytuowano Referat Ewidencji i Świadczeń, Referat Finansowo – Księgowy oraz Referat Obsługi
PUP. Referat Ewidencji i Świadczeń został podporządkowany zastępcy dyrektora, który będzie
sprawował funkcję kierownika tego referatu,
➢ nr LV/ 127 /2020 w sprawie udzielenia upoważnienia do złożenia wniosków o dofinansowanie
realizacji projektów pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie
pleszewskim” oraz do realizacji tych projektów. Biorąc pod uwagę sytuację na lokalnym rynku
pracy i istniejące obecnie możliwości dofinansowania projektów służących wsparciu osób
pozostających bez zatrudnienia w regionie, Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie będzie
realizował projekty „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie
pleszewskim” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach
Osi priorytetowej 1 Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych
pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane
z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Wsparcie w ramach programów przewidziane jest dla osób bezrobotnych do 29 roku życia.
Pozyskane środki zostaną przekazane do dyspozycji samorządu powiatowego z przeznaczeniem
na realizację zadań określonych w dokumentacji projektowej. Zgodnie z zasadami naboru
Starosta gwarantuje, że środki zostaną wydane wyłącznie na realizację przedmiotowych
projektów,
➢ nr LV/128/2020 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy
w Pleszewie oraz w zastępstwie Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie
upoważnienia do złożenia wniosków o dofinansowanie realizacji projektów pt.: „Aktywizacja
zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pleszewskim”,
oraz do realizacji tych projektów. Biorąc pod uwagę sytuację na lokalnym rynku pracy i
istniejące obecnie możliwości dofinansowania projektów służących wsparciu osób
pozostających bez zatrudnienia w regionie, Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie będzie
realizował projekty „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w
powiecie pleszewskim”, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
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Osi Priorytetowej 6 Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i
poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wsparcie w ramach programów
przewidziane jest dla osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia. Pozyskane środki zostaną
przekazane do dyspozycji samorządu powiatowego z przeznaczeniem na realizację zadań
określonych w dokumentacji projektowej. Zgodnie z zasadami naboru Starosta gwarantuje, że
środki zostaną wydane wyłącznie na realizację przedmiotowych projektów,
➢ Nr LV/129/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka
w Białobłotach. Wprowadzone zmiany w treści Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu
Dziecka w Białobłotach są wynikiem zmian dokonanych w przepisach prawa, głównie w ustawie
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Liczba i zakres nowych rozwiązań prawnych
powoduje, że zasadnym było uchwalenie nowego tekstu regulaminu, a nie dokonywanie zmian
w regulaminie obecnie obowiązującym,
➢ nr LV/130 /2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Powiatu
w Pleszewie przed sądami powszechnymi i organami egzekucyjnymi. W trybie przedmiotowej
uchwały Zarząd udzielił pełnomocnictwa radcy prawnemu Krystynie Głuchów w sprawie
roszczeń finansowych właściciela pojazdu uszkodzonego na drodze powiatowej. W czerwcu
2017 właściciel pojazdu na drodze powiatowej w miejscowości Popówek najechał
samochodem osobowym na dziurę w jezdni. W wyniku tego zdarzenia doszło do uszkodzenia
pojazdu, którym się poruszał. Przed wytoczeniem powództwa w sprawie za powstałą szkodę
właściciel pojazdu złożył w sądzie wniosek o zawezwanie zarządcy drogi do próby ugodowej w
sprawie o zapłatę. Sąd wezwał osobę wyznaczoną do reprezentowania zarządcy drogi do
osobistego stawiennictwa na próbę ugodową w dniu 26 sierpnia 2020 r.,
➢ nr LV/131/2020 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół
Technicznych w Pleszewie . W związku z tym, że stanowisko dyrektora ZST w Pleszewie jest
powierzone do końca roku szkolnego 2019/2020 tj. do 31 sierpnia 2020 r,. zachodzi
konieczność powołania dyrektora na kolejny okres. Wobec wystąpienia epidemii na obszarze
Polski w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek szytemu oświaty na
terenie całego kraju nie ogłasza się i nie przeprowadza konkursów na stanowiska dyrektorów
tych jednostek. Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 organ
prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty
na okres nie dłuższy niż do 31 sierpnia 2021 roku. Mają powyższe na względzie Zarząd
przedłużył, do 31 sierpnia 2021 r., powierzenie stanowiska dyrektora ZST obecnemu
dyrektorowi, Panu Arturowi Kukuła,
➢ nr LV/132/2020 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Centrum
Kształcenia Zawodowego w Pleszewie. Stanowisko dyrektora CKZ w Pleszewie jest powierzone
do końca roku szkolnego 2019/2020 tj. do 31 sierpnia 2020 r. Podobnie jak w przypadku
Dyrektora ZST, zachodzi konieczność powołania dyrektora CKZ na kolejny okres. W związku z
niemożnością przeprowadzenia konkursu w okresie epidemii, Zarząd przedłużył, do 31 sierpnia
2021 r., powierzenie stanowiska Dyrektora CKZ w Pleszewie , obecnemu dyrektorowi Panu
Romanowi Paruszewskiemu,

3

➢ Nr LV/133/2020 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie. Z dniem 31 sierpnia br. upływa okres powierzenia
stanowiska dyrektora PP-P Pani Danucie Szymańskiej. W okresie epidemii nie przeprowadza
konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych. Organ prowadzący może
powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty nauczycielowi tej
jednostki w przypadku, gdy nie ma w niej stanowiska wicedyrektora. W Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie nie ma stanowiska wicedyrektora. W związku
z powyższym, na okres od dnia 1.09.2020 r. do 31.08.2021 r. obowiązki dyrektora Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie Zarząd powierzył nauczycielce Pani Kindze KubilasNowickiej,
➢ nr LV/134/2020 w sprawie zaopiniowania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy
Pleszew na lata 2020- 2023 z perspektywą do roku 2027”. Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy Prawo
ochrony środowiska w celu realizacji polityki ochrony środowiska organ wykonawczy
województwa, powiatu i gminy sporządza właściwy dla swojego szczebla program ochrony
środowiska. Projekty programów ochrony środowiska podlegają zaopiniowaniu przez
odpowiednie organy administracji. W przypadku gminnych programów organem opiniującym
jest właściwy terytorialnie zarząd powiatu. W dniu 3 lipca 2020 r. w Starostwie Powiatowym
w Pleszewie
Pan Andrzej Karkowski reprezentujący firmę GreenKey Joanna MasiotaTomaszewska z/s Unii Lubelskiej 3/307 i 307A, 61-249 Poznań, działając na podstawie
upoważnienia udzielonego przez Pana Arkadiusza Ptaka Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew,
złożył projekt ,,Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2023
z perspektywą do roku 2027” celem wydania stosownej opinii. Zarząd Powiatu w Pleszewie
po przeanalizowaniu przekazanej dokumentacji i obowiązującego stanu prawnego postanowił
zaopiniować pozytywnie ,,Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pleszew na lata
2020-202 z perspektywą do roku 2027”,
➢ nr LV/135/2020 w sprawie zmiany uchwały nr CXXIX/268/2018 Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu
Pleszewskiego. W związku z Uchwałą nr VIII/65/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 23
września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w
Pleszewie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie oraz Uchwałą nr VIII/66/2019
Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 23 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia
Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie w czteroletnie I Liceum
Ogólnokształcące im. St. Staszica w Pleszewie w „Wykazie jednostek objętych
skonsolidowanym bilansem Powiatu Pleszewskiego” stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr CXXIX/268/2018 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 6 marca 2018 roku dokonuje się zmian
nazw w/w jednostek,
b) na wniosek Ligi Obrony Kraju w Pleszewie Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie, w wysokości
5.000,00 zł, projektu pn. „100.rocznica Bitwy Warszawskiej. Historia na ścianie. Mural historyczny
– Pleszew” w ramach konkursu Ministerstwa Obrony Narodowej pn. „Historyczny Mural – 1920
polskie zwycięstwo dla wolności Europy”. Całkowita wartość projektu 50.000,00 zł w tym
40.000,00 zł dotacja z Departamentu Edukacji, Kultury i dziedzictwa MON,
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c)

wyraził zgodę na złożenie wniosku do Burmistrza Gminy Dobrzyca o wydania zezwolenia na
usunięcie dwóch topoli i jednego drzewa jesion wyniosły, rosnących na działce 147 obręb
Fabianów stanowiącej pas śródpolny, której właścicielem jest Powiat Pleszewski . Drzewa są w
złym stanie zdrowotnym i stanowią zagrożenie bezpieczeństwa podczas prac polowych na
sąsiedniej działce,

d) przyjął informację Wicestarosty nt. możliwości ubiegania się Powiatu Pleszewskiego o środki w
ramach Poddziałania 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”. Termin składania
wniosków upływa 18.09.2020 r. W ramach prowadzonego naboru istnieje możliwość pozyskania
dofinansowania w wysokości do 85% kosztów realizowanego przedsięwzięcia. Realizacja projektu
daje szansę na rozbudowę oraz modernizację infrastruktury informatycznej Starostwa oraz
pozostałych jednostek Powiatu Pleszewskiego. W związku z powyższym niezbędne jest pozyskanie
firmy, która przygotuje wniosek o dofinansowanie z uwzględnieniem specyfiki branży IT. Zarząd
wyraził zgodę na zlecenie firmie zewnętrznej opracowania wniosku aplikacyjnego,
Ad.6
W ramach wolnych głosów i wniosków:
Członek Zarządu Leopold Lis w imieniu Pani Sołtys Taczanowa wnioskował o rozpoznanie sprawy
zamontowania na łuku drogi powiatowej nr 5288P w Taczanowie Drugim, przy posesji nr 38, lustra,
które umożliwi mieszkańcom bezpieczny wyjazd z posesji. Jest to łuk drogi szczególnie niebezpieczny.
Mieszkańcy, aby wyjechać z posesji bezpiecznie muszą jechać po polu sąsiada. Sprawą zajęła się już
Pani Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych i poinformowała Panią Sołtys, że lustra drogowe są
urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawiającymi widoczność na skrzyżowaniach i tam
umieszczanymi, jeżeli nie ma możliwości poprawienia widoczności innymi metodami. Mogą one
również służyć pomocą włączającym się do ruchu z posesji prywatnych. W takim przypadku zakup,
montaż i utrzymanie we właściwym stanie technicznym lustra poprawiającego widoczność przy
wyjeździe z posesji lub z drogi wewnętrznej należy do właściciela terenu, z którego prowadzi wyjazd.
Ad.7
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 14.30 -tej,
zamknął debatę LV posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie.
Załączniki:
Nr 1 - lista obecności,
Nr 2 - porządek obrad,
Nr 3- uchwała nr LV/ 126 /2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego
Urzędu Pracy w Pleszewie,
Nr 4 – uchwała nr LV/ 127 /2020 w sprawie udzielenia upoważnienia do złożenia wniosków o
dofinansowanie realizacji projektów pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w
powiecie pleszewskim” oraz do realizacji tych projektów.
Nr 5 – uchwała nr LV/128/2020 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy
w Pleszewie oraz w zastępstwie Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie
upoważnienia do złożenia wniosków o dofinansowanie realizacji projektów pt.: „Aktywizacja
zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pleszewskim”, oraz do realizacji
tych projektów.
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Nr 6 – uchwała nr LV/129/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu
Dziecka w Białobłotach.
Nr 7 – uchwała nr LV/130 /2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu
Powiatu w Pleszewie przed sądami powszechnymi i organami egzekucyjnymi.
Nr 8 – uchwała nr LV/131/2020 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół
Technicznych w Pleszewie.
Nr 9 – uchwała LV/132/2020 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Centrum
Kształcenia Zawodowego w Pleszewie.
Nr 10 – uchwała nr LV/133/2020 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie.
Nr 11 – uchwała nr LV/134/2020 w sprawie zaopiniowania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta
i Gminy Pleszew.
Nr 12 – uchwała nr LV/135/2020 w sprawie zmiany uchwały nr CXXIX/268/2018 Zarządu Powiatu
w Pleszewie z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu
Pleszewskiego. ta 2020- 2023 z perspektywą do roku 2027”.

Protokołowała:
Beata Napierała
Starosta Maciej Wasielewski
Wicestarosta Damian Szwedziak

…………………………
…………………………

Członek Zarządu Leopold Lis

…………………………

Członek Zarządu Marek Szewczyk

…………………………

Członek Zarządu Radomir Zdunek

…………………………

6

