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    Protokół nr 52/2020 
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

w dniu  29 czerwca 2020 r., o godz. 9.00 
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. Sławomir Sobczyk - Naczelnik OK 
2. Piotr Janiak             - Z-ca Dyrektora PUP 
3. Marcin Sitnicki       - Naczelnik NR 
4. Krzysztof Zawada   - Kierownik BZK 

 
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 51/2020 z posiedzenia w dniu 19 czerwca 2020 r.              
(uwag nie wniesiono). 
 
Ad. 3 
Do proponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono. 
 
Ad. 4 
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwał Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany Statutu 
Powiatu Pleszewskiego : 

• w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie „3. Dla upamiętnienia rocznicy ustanowienia w 1919r. polskiej 
władzy administracyjnej w Powiecie Pleszewskim dzień 6 stycznia ustanawia się Świętem 
Powiatu Pleszewskiego.”, Zmiana zapisu dotyczącego Święta Powiatu Pleszewskiego stworzy 
możliwość organizowania uroczystości w innych terminach niż dzień 6 stycznia. 

• w § 55 ust. 2 dodaje się pkt 15 w brzmieniu „ 15) Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Pleszewie.„ 
Uchwałą nr X/87/19 z dnia 13 grudnia 2019 r. Rada Powiatu w Pleszewie wyodrębniła ze 
struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie Ośrodek Wsparcia                                               
i utworzyła na jego bazie osobowo -rzeczowej nową jednostkę organizacyjną Powiatu 
Pleszewskiego pod nazwą  Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pleszewie.                          
W związku  z tym należy uzupełnić zawarty w Statucie Powiatu Pleszewskiego katalog 
jednostek organizacyjnych. 

 
 
Ad. 5 
Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk  : 

a) wyraził zgodę na ubieganie się o środki finansowe na zakup laptopów dla dzieci umieszczonych 
w rodzinnych i instytucjonalnych podmiotach pieczy zastępczej  w ramach projektu „Wsparcie 
dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie COVID-19”. Celem projektu jest wsparcie 
dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych poprzez zakup wyposażenia na cele realizowania 
zadań w trybie zdalnego nauczania oraz zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia 
do bezpośredniej walki z epidemią. Projekt jest finansowany ze środków europejskich w kwocie 
8 368 oo6 zł i ze środków krajowych w kwocie 1 560 810 zł.. Środki przeznaczone na realizację 
projektu w Województwie Wielkopolskim  przeznaczone są dla jednostek samorządu szczebla 
powiatowego, 
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b) w głosowaniu (jednogłośnie, 5 głosami - za), podjął uchwały : 
➢ nr LII/111/2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny wyposażenia 

Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. Z budżetu Powiatu 
Pleszewskiego na 2020 rok zadysponowano środki na zakup wyposażenia na potrzeby KPPSP     
w Pleszewie m. in. w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID -19 oraz wywołanych nim 
sytuacji kryzysowych. W związku z powyższym Starostowo Powiatowe w Pleszewie zakupiło 
m.in. zestaw TRIAGE, maski do tlenoterapii, kaski, parawan, nosze, folie izotermiczne, pałeczki 
świetlne, rurki ustno-gardłowe , opatrunki, stazy taktyczne oraz inne składniki wyposażenia 
wymienione w załączniku do uchwały. Do zdań zarządu powiatu należy gospodarowanie 
mieniem powiatu, możliwe jest wyłącznie, przekazanie zakupionego wyposażenia w drodze 
darowizny, której warunki zostaną określone w odrębnej umowie. (Uchwała stanowi załącznik 
nr 3 do protokołu), 

➢ nr LII/112/2020 w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2020 r. 
Zmiany polegają na wprowadzeniu do budżetu po stronie dochodów i wydatków dotacji                        

z budżetu państwa w kwocie:  

- 204 034,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie oraz  

- 255 298,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach w związku z wyrównaniem 

przekazywanych środków do wysokości stawki (utrzymania mieszkańców) obowiązującej                        

w 2020 roku,  

- 8 960,00 zł na realizację Programu „Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”,  

- 31 248,00 zł na realizację Programu „Dobry Start” w rodzinach zastępczych, 

- 90 000,00 zł na funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, 

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w planach finansowych jednostek. (Uchwała stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu), 

➢ nr LII/113/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
Powiatu Pleszewskiego. Zmiany WPF aktualizuje się stosownie do proponowanych zmian 
budżetowych. (Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu), 

➢ nr LII/114/2020 w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu 
Pleszewskiego na lata 2020-2022. Ustawa o gospodarce nieruchomościami nakłada na 
jednostki samorządu terytorialnego obowiązek opracowywania planów wykorzystywania 
zasobów nieruchomości. Plany przyjmuje się na okres 3 lat.  ( Uchwała stanowi załącznik nr 6 
do protokołu), 

➢ nr LII/115/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie.  Rada Powiatu w Pleszewie uchwałą nr 
X/87/2019  z dnia 13 grudnia 2019, z dniem 1 stycznia 2020 r., wyodrębniła ze struktur 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Ośrodek Wsparcia i utworzyła nową jednostkę 
organizacyjną powiatu pn. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pleszewie.                                
W związku  z tym został przygotowany nowy Regulamin Organizacyjny w/w jednostki.                              
( Uchwała stanowi załącznik nr 7 do Protokołu), 

➢ nr LII/116/2020 w sprawie przyjęcia Programów działalności Organizacyjnego Powiatowego 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie. PŚDS jest jednostką typu ABC, realizującą 
zadania z zakresu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym. Jest to placówka pobytu 
dziennego. W związku z tym zostały przygotowane: zadania typu A – dla osób przewlekle 
psychicznie chorych, typu  B- dla osób   z niepełnosprawnością intelektualną , typu  C - dla osób 
wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych.   ( Uchwała stanowi załącznik 
nr 8 do protokołu), 

➢ nr LII/117/2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa 
energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu Pleszewskiego. Zarząd udzielił 
pełnomocnictwa Miastu i Gminie Pleszew do przygotowania i przeprowadzenia w imieniu i na 
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rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Pleszewskiego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa energii elektrycznej. Zarząd 
złożył deklarację w sprawie określenia kwoty, jaką Powiat Pleszewski zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia publicznego.   (Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu), 

➢ nr LII/118/2020 powołał komisję do przeprowadzania postępowania o udzielanie zamówienia  
publicznego na  wykonanie zadania pn. : „Dostawa laptopów w ramach projektu pn. „Wsparcie 
dzieci  umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”, w składzie: Mariusz 
Gramala (przewodniczący), Urszula Balicka (zastępca przewodniczącego), Danuta Mandryk 
(sekretarz), Mateusz Lewandowski (członek). Uchwała stanowi załącznik nr 10 protokołu, 
 

c) zatwierdził SIWZ dla  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego w  trybie  przetargu  
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pod 
nazwą: Dostawa laptopów w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy 
zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 68 sztuk 
laptopów z oprogramowaniem dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Kryteria wyboru 
oferty będzie stanowić: 60 - cena  i 40 - okres gwarancji. Termin składania ofert upływa z dniem 
23 lipca br., 
 

d) przyznał na okres od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. dodatki motywacyjne i funkcyjne  

dyrektorom  szkół  i  placówek  oświatowych,  w  wysokościach  przedstawionych  w  poniższej  
tabeli: 
 

l.p. Szkoła/placówka % dodatku motywacyjnego 
wg stawki minimalnej 
wynagrodzenia zasadniczego 
nauczyciela stażysty o 
najwyższym poziomie 
wykształcenia 

% dodatku funkcyjnego 
wg stawki minimalnej 
wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela 
stażysty o najwyższym 
poziomie wykształcenia 

1. LiG 25% (695 zł) 75% (2086 zł) 

2. ZSU-G 25% (695 zł) 75% (2086 zł) 

3. ZPS 25% (695 zł) 75% (2086 zł) 

4. PP-P 11% (306 zł) 57% (1 586 zł) 

5. ZST 25% (695 zł) 67% (1 864 zł) 

6. CKZ 11% (306 zł) 57% (1 586 zł) 

 
 

 

Wysokość dodatku  motywacyjnego Wysokość  dodatku  funkcyjnego 

od 4,5% do 31%  ( od 125 zł do 862 zł) od 35% do 90% (od 974 zł do 2504 zł) 

 
Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty wynosi 2.782 zł ( (podstawa: rozporządzenie 
MEN z dnia 19.12.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. 

2019, poz.2441). 
Przewodniczący Rady Powiatu Marian Adamek wnioskował o kontrole wypłacanych 
wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe w szkołach   i placówkach oświatowych tj. od dnia 
zawieszenia zajęć  w szkołach do końca czerwca br., 
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e)  przyjął informację Starosty Pleszewskiego Macieja Wasielewskiego o wynikach naboru na 
stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie, a także zaprezentowaną przez 
Pana Piotra Janiaka (obecny w tej części posiedzenia) koncepcję funkcjonowania PUP w 
Pleszewie. Wpłynęły dwie oferty.  Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 14/2020 
Starosty Pleszewskiego z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 
Dyrektora Urzędu Pracy w Pleszewie  w składzie : Przewodnicząca Komisji Urszula Balicka- 
Sekretarz Powiatu, Członkowie : Mariusz Gramala - Skarbnik, Leopold Lis – Członek Zarządu 
Powiatu, Marian Sztamburski – Radca Prawny, Tadeusz Rak- przedstawiciel Powiatowej Rady 

Rynku Pracy w Pleszewie, stwierdziła, że w odpowiedzi na ogłoszenie Starosty Pleszewskiego, 
z dnia 2 czerwca 2020 r., na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie, 
wpłynęły dwie oferty: W wyniku szczegółowej analizy ofert pod względem formalnym, Komisja 
pozytywnie oceniła ofertę  i dopuściła do drugiego etapu konkursu Pana Piotra Janiaka, 
zamieszkałego w Pacanowicach. Negatywnie oceniła ofertę drugiego kandydata. Druga oferta 
nie spełniała wymogów formalnych, sformułowanych w ogłoszeniu konkursu o naborze 
kandydatów na stanowisko Dyrektora PUP w Pleszewie, w trzech kryteriach oceny. Komisja po 
przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej i dokonaniu oceny merytorycznej złożonej oferty na 
stanowisko Dyrektora PUP zarekomendowała Pana Piotra Janiaka. Dyrektor Piotr Janiak 
przedstawił Zarządowi koncepcje funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie. 
Misją Powiatowego Urzędu Pracy będzie „Skuteczna aktywizacja osób bezrobotnych i 
poszukujących pracy oraz wspieranie pracodawców i partnerów na rynku pracy Powiatu 
Pleszewskiego”. Główne założenia i kierunki proponowanych zmian to ; 
- poprawa wizerunku i jakości świadczonych usług, 

- aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracę, 

- wspieranie  rozwoju  przedsiębiorczości , 

- współpraca z partnerami rynku pracy, 

- podnoszenie kompetencji zawodowych mieszkańców Powiatu, 

- wzrost transparentności  przejrzystości  działań, 

- źródła finansowania działań. 

Poprawa wizerunku i jakości usług między innymi polegać będzie na : nie tylko terminowe, ale 
i możliwe szybkie załatwienie spraw, obsługa klienta w godzinach pracy urzędu, 
dotychczasowy zapis o obsłudze w godzinach od 9  do 14 nie sprawdza się w codziennej 
obsłudze. Stworzenie na parterze Punktu Obsługi Klienta,  co w założeniach powinno  poprawić 
postrzeganie PUP przez klientów. Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie jako jedyny w regionie 
przyjmuje korespondencję w sekretariacie znajdującym się na II piętrze, co wpływa na 
niezadowolenie i skargi ze strony klientów. Utworzenie Lokalnych Punktów Obsługi w gminach. 
W Punktach osoby bezrobotne będą mogły nie tylko potwierdzić gotowość do podjęcia pracy, 
ale i uzyskać  kompleksową pomoc  z zakresu usług i instrumentów rynku pracy. Dyrektor 
wspomniał również o analizie budżetu PUP pod kątem możliwych oszczędności    i racjonalizacji 
wykorzystania wydatków. Należy przeprowadzić analizę zatrudnienia,   ze szczególnym 
uwzględnieniem poprawy wykorzystania potencjału kadrowego. Ponadto Dyrektor 
przedstawił jakie środki zewnętrzne udało się pozyskać : 
- Tarcza antykryzysowa 40 000 000 zł, 
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 1 126 760,06 zł,  
- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 782 030,56 zł, 
- Krajowy Fundusz Szkoleniowy 1 100 000 zł, w tym: Pula Podstawowa 405 000 zł, Rezerwa KFS 
695 000 zł, 
- złożono wniosek w ramach Rezerwy  Ministra 7 000 000 zł, w tym: Program aktywizacji 
zawodowej osób niepełnosprawnych 300 000 zł,  oraz  Program aktywizacji zawodowej osób 
zamieszkałych tereny wiejskie 5 005 000 zł, Program aktywizacji zawodowej, którego realizacja 
wynika z diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy w związku z COVID-19  1 695 000 zł, Wydatki 
fakultatywne na rozwój systemu teleinformatycznego 20 000 zł. 
Dyrektor podkreślił rolę współpracy jako fundamentu działania Powiatowego Urzędu Pracy. 
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Po zakończonej prezentacji Starosta wręczył Panu Piotrowi Janiakowi akt powołania na  
stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie.  
Przewodniczący Rady Powiatu Marian Adamek w odniesieniu do przedstawionej koncepcji PUP 
wnioskował, aby na następny Zarząd Powiatu , Dyrektor przygotował informację o realizacji 
zmniejszonego Uchwałą Rady Powiatu planu finansowego  Powiatowego Urzędu Pracy                                 
w Pleszewie z uwzględnieniem harmonogramu zmniejszenia zatrudnienia. Ponadto   
wnioskował  o  przedstawienie oszczędności  jakie pozyskał Urząd z tytułu przebywania 
pracowników na zwolnieniach lekarskich, kwarantannie, izolacji z tytułu COVIT -19. 
Przewodniczący Rady Powiatu odniósł się do realizacji przetargów nieograniczonych 
przeprowadzanych w PUP w ramach wyboru jednostki szkoleniowej na przeprowadzenie 
szkolenia, zaznaczył aby zwrócić szczególną uwagę na sposób określania warunków udziału                                    
w postępowaniu przetargowym, określać tak warunki, aby jak największa liczba wykonawców 
mogła przystąpić do przetargu,   
 

f) zapoznał się z : 
➢ uchwałą Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań  kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Pleszew. Zmiana 
studium obejmuje działki będące własnością powiatu nr 48/5 i 36/44 obręb miasto Pleszew. 
Zarząd zlecił Naczelnikowi NR Marcinowi Sitnickiemu przeanalizowanie dokumentów 
planistycznych dotyczących w/w działek. Zarząd to tematu powróci na następnych 
posiedzeniach,  

➢ decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew ustalającą warunki zabudowy dla realizacji 
inwestycji pod nazwą : „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pleszew, na terenie 
działek nr 3123, 3670, 3671, 43/5, ark. Mapy 35 i 34 miasto Pleszew, 
 

g) negatywnie rozpatrzył wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w  Choczu o wsparcie finansowe 
zakupu samochodu, służącego jako pojazd rozpoznawczo-ratowniczy. Ewentualny zakup  
samochodu        pozwalałby   na szybki dojazd do zdarzenia w każdym miejscu i pełniłby funkcję 
rozpoznawczo – ratowniczą, oraz służył jako holownik dla przyczepy z łodzią. Członkowie 
Zarządu nie kwestionowali zasadności posiadania przez OSP takiego samochodu. Jednak                            
z uwagi na ograniczone środki budżetu powiatu, szczególnie w okresie kiedy trudno 
przewidzieć poziom niedoszacowania budżetu związany ze spodziewanym kryzysem 
ekonomicznym spowodowanym pandemią, Zarząd uznał, że pozytywne rozpatrzenie tego 
wniosku byłoby działaniem nierozważnym. Tym bardziej, że dofinansowanie zakupu ww. 
samochodu nie jest objęte planem wydatków budżetowych w 2020 roku, 
 

h) wyraził zgodę na dokonanie nasadzenia 9 gruszy drobnoowocowej  w pasie drogowym drogi 
powiatowej  ul. Sienkiewicza w Pleszewie drzew, 
 

i) zlecił Naczelnikowi NR Marcinowi Sitnickiemu przygotowanie do sądu wniosków w celu 
wykreślenia hipoteki z Księgi Wieczystej Nr KZIP/00023258/3 prowadzonej dla działek, które 
zostaną nabyte przez Powiat Pleszewski z przeznaczeniem pod ścieżkę rowerową Karsy – 
Krzywosądów. 

 
Ad.6 
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 11 -tej, 
zamknął debatę LII posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 
 
Załączniki: 
Nr 1 -  Lista obecności. 
Nr 2 -  Porządek obrad. 
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Nr 3- Uchwała nr LII/111/2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny wyposażenia 
Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. 
Nr 4 - Uchwała nr LII/112/2020 w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2020 r. 
Nr 5 - Uchwała nr LII/113/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
Powiatu Pleszewskiego. 
Nr 6 – Uchwała nr LII/114/20202 Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Pleszewskiego na 
lata 2020-2022. 
Nr 7 - Uchwała nr LII/115/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie. 
Nr 8 -Uchwała nr LII/116/2020 w sprawie przyjęcia Programów działalności Organizacyjnego 
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie. 
Nr 9 -Uchwała nr LII/117/2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania                                            
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie 
dostawa energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu Pleszewskiego. 
Nr 10 – uchwała nr LII/118/2020 (komisja przetargowa – laptopy dla dzieci umieszczonych w pieczy 
zastępczej) 
 
 
Protokołowała: 
 
Beata Napierała 

Starosta  Maciej Wasielewski  ………………………… 
 

Wicestarosta Damian Szwedziak             ………………………… 
 

Członek Zarządu Leopold Lis  ………………………… 
 

Członek Zarządu Marek Szewczyk ………………………… 
 

Członek Zarządu Radomir Zdunek           ………………………… 
 
 
 
 
 
 


