Protokół nr 44/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie
w dniu 2 marca 2020 r., o godz. 14.00 -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:
Sławomir Sobczyk - Naczelnik OK
Danuta Mandryk - Inspektor NR
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 43/2020 z dnia 14 lutego 2020 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 głosowaniu (jednogłośnie, 5 głosami - za), przyjął uchwały :
✓ Nr XLIV/96/2020 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2020 rok. Przedmiotową uchwałą
Zarząd zatwierdził plan kontroli na 2020 rok nad:
1) organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, dla zespołu odpowiedzialnego za jej
wykonanie, w składzie: Wicestarosta Pleszewski, Kierownik Biura Kontroli Wewnętrznej i
Audytu, Inspektor ds. promocji zdrowia,
2) rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami
opiekuńczo-wychowawczymi, dla zespołu odpowiedzialnego za jej wykonanie, w składzie:
Wicestarosta Pleszewski, Dyrektor PCPR, Inspektor ds. promocji zdrowia.
(Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu),
✓ Nr XLIV/97/2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie usług pn. „Usuwanie azbestu z terenu
Powiatu Pleszewskiego” . W skład komisji wchodzą :
1. Piotr Fabisz
- Przewodniczący Komisji Przetargowej
2. Justyna Osiaczyk
- Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej
3. Danuta Mandryk
- Sekretarz Komisji Przetargowej
4. Marian Sztamburski - Członek Komisji Przetargowej
( Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu),
✓ Nr XLIV/98/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2020 r. Zmiany
polegają na wprowadzeniu do budżetu po stronie dochodów i wydatków dotacji z budżetu
państwa w kwocie:
- 19.639,00 zł z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za przedłużony czas pracy dla
Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pleszewie,
- 15.882,00 zł z przeznaczone na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie
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motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz „Zwiększenie konkurencyjności
wynagrodzeń pracowników cywilnych”.
Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w planach finansowych jednostek.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu,
✓ Nr XLIV/99/2020 w sprawie zmiany regulaminu realizacji zadania p.n. „Usuwanie azbestu
z terenu Powiatu Pleszewskiego”. W toku prac związanych z ogłoszeniem przetargu na
wykonanie w/w zadania, zadecydowano o potrzebie dokonania zmiany regulaminu w zakresie
zasad płatności dla wykonawcy usługi. Zmiana polega na umożliwieniu dokonywania pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą rozliczeń częściowych. W związku z powyższym z regulaminu
wykreślono zapis o dokonaniu płatności za wykonanie usługi dopiero po całościowym
zakończeniu przedsięwzięcia. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu,
b) określił kierunki kształcenia i planowaną liczbę oddziałów klas pierwszych na rok szkolny
2020/2021 w szkołach prowadzonych przez Powiat Pleszewski , przedstawione w poniższej tabeli:
Zespół

typ szkoły

LiG

LO

1a biologia,
chemia, j.angielski
1b matematyka,
fizyka/informatyka,
j. angielski
1c WOS, geografia,
j.angielski
1d
historia/geografia,
WOS, j.angielski

razem LiG

technikum

ekonomista
handlowiec
logistyk
żywienia i usług
gastronomicznych
pojazdów
samochodowych
mechatronik
informatyk

razem ZST

technik usług
fryzjerskich
technik hotelarstwa
Szkoła Branżowa I wielozawodowa
Stopnia
(ponadgimnazjalna)
razem ZSUG
Ogółem
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Liczba
oddziałów
1

Liczba
uczniów
32

uwagi
biol-chem

1

32

matematyczna

1

32

geograficzna

1

32

humanistyczna

4
1
0,5
1
1

128
32
17
32
32

0,5

17

1
1
6
1

32
32
194
17

4

17
128

5
15

162
484

Wicestarosta Damian Szwedziak przedstawił ankietą dotyczącą planowania kariery edukacyjno zawodowej przez uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych. Planowane jest przeprowadzenie tej
ankiety w szkołach podstawowych powiatu pleszewskiego celem poznania preferencji uczniów
oraz powodów wybierania szkół poza Pleszewem. W toku dyskusji przyjęto propozycję Pana
Leopolda Lisa o uzupełnienie ankiety o otwarte pytanie gdzie uczniowie będą mogli wypowiedzieć
się szerzej odnośnie przyczyn wyboru danej szkoły.
c) zapoznał się z ofertami Maximus Broker z Torunia i Merdian S.A. Brokerski Dom Ubezpieczeniowy
z Łodzi dotyczącymi nawiązania współpracy w zakresie obsługi ubezpieczeń majątkowych Powiatu
Pleszewskiego. Sekretarz Powiatu Urszula Balicka poinformowała Zarząd, że obsługę ubezpieczeń
majątkowych i komunikacyjnych dla Powiatu Pleszewskiego od 2007 r. realizuje firma Supra Broker
z Wrocławia. Dotychczasowa współpraca z Supra Brokers przebiega prawidłowo. Praktyka
pokazuje, że opracowane przez Supra Brokers programy ubezpieczeniowe w sposób właściwy
diagnozują i oceniają ryzyka z punktu widzenia prawdopodobieństwa wystąpienia określonych
negatywnych zdarzeń w powiatowym mieniu. Stąd Zarząd nie znajduje przesłanek wskazujących
na potrzebę zmiany firmy brokerskiej. W nieodległym czasie, Zarząd we współpracy z Supra Brokers
przystąpi do opracowywania programu ubezpieczeniowego na kolejny okres ubezpieczeniowy
(realizowany aktualnie program upływa z dniem 31 grudnia 2020 r.,
d) zatwierdził SIWZ na realizację zadania pn.”Usuwanie azbestu z terenu Powiatu Pleszewskiego”.
Kryterium wyboru ofert będzie cena - cena 100 %. Wadium określono na poziomie 2 000,00 zł .
Zadanie powinno być zrealizowane do 16 października br. Szacowana ilość azbestu do odbioru
484 ton . Koszt realizacji zadania wynosi 192.704,00 zł i będzie w całości finansowany ze środków
WFOŚiGW i budżetów gmin,
Ad.6
Zarząd przyjął informację Starosty Macieja Wasielewskiego o przeprowadzonym audycie zużycia energii
w salach gimnastycznych powiatowych szkół ponadpodstawowych LO, ZSUG, ZST. Audyt został
przeprowadzony przez firmę MG LED LIGTH Sp. z o.o. z Pleszewa. Wyniki audytu dowodzą, że wymiana
tradycyjnych źródeł światła na nowe lampy zintegrowane z panelami LED wygeneruje oszczędności na
poziomie 2. 640 zł miesięcznie. Szacunkowy koszt wymiany lamp w salach gimnastycznych w/w szkół
będzie wynosił 28. 662,00 zł (netto). Biorąc pod uwagę przerwę wakacyjną inwestycja powinna zwrócić
się w okresie 14 miesięcy. Modernizacja oświetlenia pomoże zmniejszyć koszty zużycia energii
minimum o 50 %. Zarząd ponownie wróci do tematu na najbliższym posiedzeniu.
Ad. 7
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz.15:30, zamknął
debatę XLIV posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie.

Załączniki:
Nr 1 - Lista obecności.
Nr 2 - Porządek obrad.
Nr 3 - Uchwała Nr XLIV/96/2020 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2020 rok.
Nr 4 - Uchwała Nr XLIV/97/2020 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenie postępowania
o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie usług pn.”Usuwanie azbestu z terenu Powiatu
Pleszewskiego”.
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Nr 5 - Nr XLIV/98/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2020 r.
Nr 6 - Nr XLIV/99/2020 w sprawie w sprawie zmiany regulaminu realizacji zadania p.n. „Usuwanie
azbestu z terenu Powiatu Pleszewskiego”.

Protokołowała:
Beata Napierała
Starosta Maciej Wasielewski

……………………….

Wicestarosta Damian Szwedziak

…………………………

Członek Zarządu Leopold Lis

………………………….

Członek Zarządu Marek Szewczyk

…………………………

Członek Zarządu Radomir Zdunek

…………………………
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