Protokół nr 46/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie
w dniu 8 kwietnia 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. Izabela Wasińska Z-ca Naczelnika Wydziału Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju
Ad. 1
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski dokonując otwarcia posiedzenia powitał zebranych,
stwierdził quorum oraz przedstawił proponowany porządek obrad (załącznik nr 2 do
protokołu).
Ad. 2
Zarząd, przez aklamację, przyjął protokół nr 45/2020 z posiedzenia w dniu 25 marca 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 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie
wspólnej realizacji projektu pn.”Program profilaktyki nowotworów skóry w
Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.”
Projekt pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji KaliskoOstrowskiej" otrzymał dofinansowanie ze środków UE w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej WRPO 20142020. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie całego AKO, a za jego wdrożenie
i koordynację odpowiada Gmina i Miasto Stawiszyn w partnerskiej współpracy z
pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji. W celu określenia
zasad tej współpracy zostało zawarte porozumienie o wspólnej realizacji Projektu.
W związku z późniejszym niż planowano, podpisaniem umowy o dofinansowanie
projektu konieczne jest zaktualizowanie zapisów porozumienia, m.in. dotyczących
okresu realizacji oraz wysokości wkładów własnych w kolejnych latach poszczególnych
Partnerów.
b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Pleszewski umowy na realizację wspólnego
zadania, polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana
Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej.
System Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji
Kalisko-Ostrowskiej (RZIIP AKO) powstaje w ramach projektu pn. „Regionalna
Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji KaliskoOstrowskiej”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020 - alokacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla

obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim.
Projekt ten realizowany jest w formule partnerskiej współpracy Miasta Kalisza (jako
Lidera) i 22 jednostek samorządu terytorialnego z terenu Aglomeracji KaliskoOstrowskiej (tj.: Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski, Gminy Blizanów, Gminy CekówKolonia, Gminy Godziesze Wielkie, Gminy Gołuchów, Gminy Koźminek, Gminy Lisków,
Gminy Mycielin, Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Gminy i Miasta Odolanów, Gminy
Opatówek, Gminy Ostrów Wielkopolski, Gminy Przygodzice, Gminy i Miasta Raszków,
Gminy Sieroszewice, Gminy Sośnie, Gminy i Miasta Stawiszyn, Gminy Szczytniki, Gminy
Żelazków, Powiatu Kaliskiego, Powiatu Ostrowskiego i Powiatu Pleszewskiego).
Podstawę tej współpracy stanowi Porozumienie z dnia 20.12.2016 r.
Po zakończeniu realizacji projektu koniczne będzie zachowanie jego tzw. trwałości.
Zgodnie z zapisami przedmiotowego porozumienia w okresie trwałości projektu za
zarządzanie i należyte utrzymywanie powstałych dzięki realizacji projektu składników
majątkowych odpowiedzialny będzie Lider (Miasto Kalisz). Wszystkie Strony
Porozumienia partycypować mają jednakże w kosztach utrzymania powstałej
infrastruktury oraz odpowiadać za utrzymanie celów projektu. Porozumienie
przewiduje jednocześnie, że jego strony zabezpieczają w swoich planach finansowych
środki umożliwiające pokrycie bieżących kosztów utrzymania efektów i eksploatacji
projektu w kolejnych 5 latach jego trwałości z zastrzeżeniem, że wysokość i terminy
przekazywania tych środków zostaną określone w odrębnej umowie.
Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że projekt znajduje się w końcowej fazie realizacji
podjęcie przez radę przygotowanego projektu uchwały umożliwi zawarcie Powiatowi
Pleszewskiemu z ww. jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji KaliskoOstrowskiej umowy regulującej zasady współpracy w zakresie zarządzania i utrzymania
systemu RZIIP AKO w okresie trwałości projektu, zgodnie z zapisami Porozumienia.

Ad. 5
Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk :
a) w głosowaniu (jednogłośnie, 5 głosami – za), przyjął uchwałę nr XLVI/101/2020 w
sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego (załącznik nr 3 do protokołu)
- przyjęcie dotacji w wysokości 50 000 zł na sfinansowanie wydatków związanych z
wypłatą odszkodowań za grunty gminne zajęte pod drogi publiczne. Dotacja dotyczy
dwóch dróg w gminie Gizałki oraz ronda na skrzyżowaniu ul. Słowackiego i ul. Bogusza
w gminie Pleszew. Dotacja została przekazana na sfinansowanie pierwszego etapu
postępowania administracyjnego prowadzącego do wydania decyzji administracyjnej
w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za zajęcie gruntu pod drogę publiczną
tj. wydatków związanych z opłaceniem wykonania operatów szacunkowych,
- częściowe rozwiązanie rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Z łącznej kwoty 130 000
zł zabezpieczonej na ten cel zostało rozwiązane 100 000 zł z przeznaczeniem na
przeciwdziałanie i zwalczanie COVID – 19, a w szczególności zakup środków ochrony
osobistej na potrzeby jednostek organizacyjnych powiatu oraz zapewnienie
działalności miejsc zbiorowej kwarantanny.

Ad. 6
a) przyjął informację Starosty Pleszewskiego o sytuacji epidemicznej w Powiecie
Pleszewski :
- na bieżąco powiat prowadzi działania informacyjne dla mieszkańców o zagrożeniu
koronawirusem. Podjęto również specjalne działania informacyjne dla starszych
mieszkańców powiatu. Do urzędów gmin z terenu powiatu, powiatowych jednostek
organizacyjnych, służb, inspekcji i straży rozesłano specjalne plakaty informacyjne.
Wszystkie informację są zamieszczane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Pleszewie oraz na budynkach Starostwa,
- zostały zebrane informacje od jednostek organizacyjnych o działaniach podjętych
w celu ochrony zdrowia klientów, podopiecznych i pracowników oraz decyzjach
i wdrożonych przedsięwzięciach dotyczących zmiany organizacji pracy,
- samorząd powiatowy wspólnie z samorządami gminnymi zadeklarowały przekazanie
środków w łącznej wysokości 320 000 zł na zakup trzech respiratorów i niezbędnych
środków ochrony osobistej na potrzeby Pleszewskiego Centrum Medycznego w
Pleszewie. Samorządy zadeklarowały przekazanie następujących kwot :
Powiat Pleszewski 100 000 zł, Miasto i Gmina Pleszew 100 000 zł, Gmina Dobrzyca
30 000 zł, Gmina Gołuchów 30 000 zł, Gmina Chocz 20 000 zł, Gmina Czermin 20 000
zł, Gmina Gizałki 20 000 zł,
- W Hotelu „Pod Plantami” w Pleszewie został uruchomiony tzw. „Hotel dla Medyka”.
Budynek został udostępniony przez OHP w Pleszewie bezpłatnie, na mocy
porozumienia z samorządem. Koszty mediów zostaną pokryte z budżetu Powiatu
Pleszewskiego oraz z budżetu Miasta i Gminy Pleszew po 50% każdy z samorządów. W
hotelu przygotowano 49 miejsc. Najwięcej jednocześnie przebywało w hotelu ponad
20 osób. Podobny hotel na takich samych zasadach został uruchomiony wspólnie z
gminą Dobrzyca w Sośnicy. Łącznie w Powiecie Pleszewskim zostało przygotowanych
dla personelu medycznego, który nie chce wracać do swoich domów około 100 miejsc
do noclegu i wypoczynku w ciągu dnia,
- w budynkach Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie zostało uruchomione miejsce do
zbiorowej kwarantanny. Miejsce to zostało wyposażone w środki ochrony osobistej,
takie jak termometry elektroniczne, przyłbice ochronne, rozpylacze do płynów,
rękawice nitrylowe, maski higieniczne, ściereczki jednorazowe oraz płyn do dezynfekcji
rąk. Docelowo takie miejsca będą również uruchomione w budynkach OHP w Pleszewie
oraz w budynkach KRUS w Pleszewie,
- obecnie na zbiorowej kwarantannie w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie
przebywa 145 pensjonariuszy oraz 21 osób personelu. W związku z zaistniała sytuacją
personel przebywający na kwarantannie w Domu Pomocy Społecznej doposażono w
środki ochrony osobistej : przyłbice ochronne, rękawice nitrylowe, maski medyczne
oraz płyn do dezynfekcji rąk,
- 2 kwietnia 2020r. został zamknięty Oddział Paliatywny oraz Zakład Opiekuńczo
Leczniczy w pleszewskim szpitalu. 23 pacjentów i 6 pracowników z wymienionych
oddziałów ma pozytywny wynik na obecność wirusa SARS-CoV-2. Pacjenci zostaną
przetransportowani do szpitala zakaźnego w Poznaniu, a personel został poddany
kwarantannie,
- dodatkowo powiat zakupił materiał do uszycia 1000 szt fartuchów jednorazowych
oraz 17 km sznurka do maseczek szytych w OHP w Pleszewie.

b) przyjął informację Starosty Pleszewskiego o wdrożonych przez Powiatowy Urząd Pracy
w Pleszewie instrumentów wsparcia w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej” :
- przyjmowane są wnioski o niskoprocentowej pożyczce na pokrycie bieżących kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców.
Pożyczka jest udzielana do wysokości 5.000 zł i może podlegać umorzeniu, pod
warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie
zmniejszył stanu zatrudnienia. Na dzień 6 kwietnia 2020r. wpłynęło 69 wniosków.
Kwota pożyczki musi być przelana na konto mikroprzedsiębiorcy w ciągu 7 dni od
podpisania umowy. Na chwilę obecną nie ma pokrycia środków na ten cel w budżecie
Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie. W związku z tą sytuacją zostały przesunięte
środki w wysokości 120 000 zł. algorytmem FP. Zostało również przygotowane
i wysłane pismo o przyznanie środków w wysokości 75 mln zł z rezerwy.
c)przyjął informację Wicestarosty Pleszewskiego na temat modernizacji oświetlenia
w I Liceum Ogólnokształcącym w Pleszewie, Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie
oraz w Zespole Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie. Modernizacja
oświetlenia została przeprowadzona w salach sportowych i polegała na wymianie
starych opraw oświetleniowych na nowe. Łączny koszt wymiany 28 662 zł netto. Koszt
wymiany zgodnie z ustaleniami przeprowadzonego wcześniej audytu oświetlenia
powinien się zwrócić po upływie 14 miesięcy. Zmiany spowodują mniejsze zużycie
prądu, a co za tym idzie niższe rachunki za zużycie energii oraz zdecydowanie poprawią
jakość oświetlenia w zmodernizowanych pomieszczeniach.
Ad.7
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 12.30,
zamknął debatę XLVI posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie.
Załączniki:
Nr 1 - lista obecności.
Nr 2 - porządek obrad.
Nr 3 - uchwała nr XLVI/101/2020 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020r.

Protokołowała:
Izabela Wnuk

Starosta Maciej Wasielewski

…………………………

Wicestarosta Damian Szwedziak

…………………………

Członek Zarządu Leopold Lis

…………………………

Członek Zarządu Marek Szewczyk

…………………………

Członek Zarządu Radomir Zdunek

…………………………

