Protokół nr 42/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie
w dniu 28 stycznia 2020 r., o godz. 10.00
w siedzibie Starostwa przy ul. Poznańskiej 79, sala 107
W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu wg załączonej listy obecności (załącznik nr 1
do protokołu ) oraz zaproszeni goście :
1. Sławomir Sobczyk Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
2. Marcin Sitnicki Naczelnik Wydziału Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju
Ad. 1
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski dokonując otwarcia posiedzenia powitał zebranych,
usprawiedliwił nieobecność Wicestarosty Damiana Szwedziaka (urlop), stwierdził quorum oraz
przedstawił proponowany porządek obrad (załącznik nr 2 do protokołu).
Ad. 2
Zarząd, przez aklamację, przyjął protokół nr 41/2020 z posiedzenia w dniu 14 stycznia 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) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim dotyczącego
przyjęcia zadań publicznych z zakresu administracji rządowej. Porozumienie dotyczy
zasad przeprowadzenia kolejnej kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu
Pleszewskiego.
b) powierzenia Miastu i Gminie Pleszew zadań w zakresie prowadzenia powiatowej
biblioteki publicznej. Projekt porozumienia stanowiący załącznik nr 1 do
przedmiotowego projektu uchwały przewiduje powierzenie prowadzenia biblioteki
przez samorząd miejski do końca 2023r. Utrzymano dotychczasową kwotę dotacji na
poziomie 70 tys. rocznie.
Ad. 5
Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk :
a) zapoznał się z ofertą firmy IZOBET z Wrocławia dotyczącą usunięcia zawilgocenia
i uszczelnienia ścian w pomieszczeniach I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława
Staszica w Pleszewie. Oferta zawiera wykonanie prac w w/w zakresie na kwotę 31 365
zł. W roku 2019r. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Pleszewie
przeprowadziła kontrolę w budynku I LO w Pleszewie. W wyniku przeprowadzonej
kontroli zobowiązano Zarząd Powiatu w Pleszewie do określenia terminu naprawienia
stwierdzonych usterek tzn. usunięcia zawilgocenia i dokonania uszczelnienia ścian
wewnętrznych w budynku kontrolowanej szkoły. Zarząd Powiatu zobowiązał się do
usunięcia usterek do końca ferii zimowych w 2020r. W związku z powyższym zwrócono
się do firmy IZOBET z Wrocławia, która wykonywała już podobne prace w budynku

Liceum o sporządzenie wyceny usunięcia wskazanych przez SANEPID nieprawidłowości.
Firma IZOBET dała się poznać przy wcześniejszych pracach jako solidna i wykorzystująca
do realizacji swoich zleceń środki chemiczne najwyższej jakości i charakteryzujące się
najwyższą skutecznością. W związku z powyższym Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z
ofertą firmy IZOMET jednogłośnie zdecydował o powierzeniu jej wykonania opisanego
wyżej zlecenia i usunięcia nieprawidłowości w budynku I Liceum. Zadanie będzie
realizowane przez I LO w Pleszewie. Niewykluczone, że wyszacowane przez IZOBET
koszty usunięcia zawilgocenia i uszczelnienia ścian ulegną zmianie. Zgodnie z
informacjami przedstawionymi przez Pana Starostę, który wizytował na miejscu zakres
koniecznych do wykonania prac, powierzchnia tynków odparzonych na ścianach
wydaje się być znacznie rozleglejsza, niż powierzchnia, którą IZOBET szacował do
uszczelnienia. Dopiero w trakcie skuwania tynku okaże się czy uszczelnienia będzie
wymagała większa powierzchnia ścian niż powierzchnia oszacowana, czy być może w
innych punktach słabego przylegania tynku do ścian, będzie można poprzestać na
doraźnych uzupełnieniach odparzonego tynku,
b) w głosowaniu (jednogłośnie, 5 głosami za) podjął uchwałę nr XLII/93/2020 w sprawie
powołania i ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej opiniującej oferty na
realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej
i sportu, kultury oraz turystyki i wypoczynku w roku 2020. W skład komisji konkursowej
Zarząd powołał Pana Damiana Szwedziaka Wicestarostę Pleszewskiego jako
przewodniczącego oraz Pana Marka Szewczyka Członka Zarządu Powiatu i Pana
Sławomira Sobczyka Naczelnika Wydziału Oświaty jako członków komisji. Zadaniem
komisji będzie zaopiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecenie
realizacji zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego. Komisja dokona oceny
merytorycznej ofert, po dokonaniu oceny formalnej przez pracownika Wydziału
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Z posiedzenia Komisji zostanie sporządzony
protokół, który zostanie przedłożony Zarządowi Powiatu. Ostateczną decyzję w zakresie
udzielenia dotacji oraz jej wysokości podejmie Zarząd (uchwała stanowi załącznik nr 3
do protokołu),
c) Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawił sprawozdanie z
wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez radę powiatu w roku 2019r. Z analizy
wynagrodzeń wynika, że powiat nie musi wypłacać tzw. jednorazowego dodatku
uzupełniającego. Zgodnie z przepisami nauczyciel ma prawo do jednorazowego
dodatku uzupełniającego w przypadku wystąpienia różnicy między wydatkami
poniesionymi przez jednostkę samorządu terytorialnego (powiat) w danym roku na
wynagrodzenia nauczycieli , a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz ich średnim wynagrodzeniem. W
takiej sytuacji jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek podzielić kwotę
powstałej różnicy między wszystkich nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
i tak podzieloną różnicę wypłacić w postaci jednorazowego dodatku uzupełniającego
ustalonego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz osobistej stawki
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. Wspomniana wypłata powinna nastąpić w
terminie do 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku , dla którego
wyliczono kwotę różnicy. Jak wynika ze sprawozdania przedstawionego przez
Naczelnika w Powiecie Pleszewskim w szkołach ponadpodstawowych nie występuje
konieczność wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego,

d) do Starostwa Powiatowego w Pleszewie drogą elektroniczną wpłynęła oferta firmy
interesującej się zakupem gruntów z przeznaczeniem pod budowę instalacji
fotowoltaicznych. Firma jest zainteresowana gruntami o wielkości minimum 200 ha. Z
powodu braku gruntów o interesującej wnioskodawcę wielkości Zarząd zdecydował, że
nie będzie odpowiadał na złożoną ofertę,
e) Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Pleszewie zwróciła się do Zarządu
Powiatu w wnioskiem o demontaż starej metalowej bramy stanowiącej bramę
wjazdową na posesję przy ul. Św. Ducha w Pleszewie usytuowanej na gruntach
powiatowych. Po zapoznaniu się z dokumentacją fotograficzną Zarząd postanowił w
miejsce starej bramy zamontować zupełnie nową. Jednak ma to nastąpić dopiero po
zakończeniu sprawy sądowej o ustanowienie służebności drogi koniecznej dotyczącej
działki, na której znajduje się przedmiotowa brama. Wydanie postanowienia przez Sąd
Rejonowy w Pleszewie ma nastąpić w miesiącu lutym br.,
f) Zarząd rozpatrywał również wnioski złożone podczas wyjazdowego posiedzenia
Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Pierwszy z wniosków dotyczył
opracowania i złożenia przez Powiat Pleszewski wniosku w ramach konkursu
zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcia związane z ochroną bioróżnorodności
i świadczeniami ekosystemowymi. W ramach tego konkursu Powiat Pleszewski złoży
wniosek o dofinansowanie zakupu kuropatw. W dwóch poprzednich latach Powiat
Pleszewski również składał wnioski i otrzymywał środki na zakup kuropatw. Dwa lata
temu udało się kupić 800 sztuk, a w ubiegłym roku 1400. Wkład własny Powiatu mają
sfinansować tak jak w ubiegłych latach koła łowieckie. Termin składania wniosków
upływa 17 lutego 2020r.
W ramach drugiego wniosku Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
poleciła Zarządowi Powiatu rozpatrzenie możliwości opracowania i wdrożenia
kompleksowych działań dotyczących oszczędności energetycznych i zwiększenia
udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym powiatu. Pan Starosta
przedstawił Zarządowi potrzeby powiatu w tym zakresie. Najwięcej możliwości
zaoszczędzenia w zakresie energii elektrycznej niesie ze sobą zamontowanie paneli
fotowoltaicznych na budynkach Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum
Kształcenia Zawodowego w Pleszewie. Zainstalowaniem fotowoltaiki zainteresowane
jest również Pleszewskie Centrum Medyczne. Sprawa ta będzie przedmiotem
jutrzejszego (tj. 29.01.2020 r.) spotkania Starosty z przedstawicielami firmy montującej
panele fotowoltaiczne. Podczas tego spotkania Pan Starosta zaopatrzony w ostatnie
faktury za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej ma uzyskać informacje
na temat możliwości zamontowania paneli, wielkości całej konstrukcji i ewentualnych
oszczędności jakie budżet powiatu uzyskałby z tego tytułu. Wyniki tego spotkania Pan
Starosta przedstawi na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu.
Ad. 6
a) Skarbnik Powiatu zapoznał Zarząd z treścią opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Poznaniu o prawidłowości i planowanej kwocie długu Powiatu Pleszewskiego. Opinia
Regionalnej Izby Obrachunkowej jest pozytywna,
b) Naczelnik Wydziału Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju poinformował Zarząd Powiatu
o:

1) wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla realizacji niżej wymienionych przedsięwzięć:
- „Budowa obiektu liniowego podziemnego – sieć gazowa średniego ciśnienia na
terenie działek nr 59, 73, arkusz mapy 3 , obręb Marszew, Gmina Pleszew”,
- „Budowa obiektu liniowego podziemnego – sieć gazowa średniego ciśnienia na
terenie działek nr 37/3, 74, arkusz mapy 3 , obręb Marszew, Gmina Pleszew”,
2) podjęciu przez Radę Miejską w Pleszewie uchwały nr XII/95/2019 z dnia 12
września 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Baranówku oraz w
rejonie ulic Bolesława Chrobrego i Kościelnej w Kowalewie, Gmina Pleszew.
Ad.7
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 12.45,
zamknął debatę XLII posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie.
Załączniki:
Nr 1 - lista obecności.
Nr 2 - porządek obrad.
Nr 3 - uchwała nr XLII/93/2020 w sprawie powołania i ustalenia regulaminu pracy komisji
konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w
dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury oraz turystyki i wypoczynku w roku 2020.

Protokołowała:
Izabela Wnuk
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Członek Zarządu Radomir Zdunek
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