
 

1 

 

 
Protokół nr 54/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  
w dniu 28 lipca  2020 r., o godz. 13.00 -tej 

                                         w siedzibie Starostwa przy ul. Poznańskiej 79, sala 107 
 

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot.)  

 

Ad. 1 

Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski dokonując otwarcia posiedzenia powitał zebranych, 

stwierdził quorum oraz przedstawił proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum – nastąpiło jw. 

2. Ustalenie porządku obrad – do proponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono. 

3. Stanowisko Zarządu w sprawie: 

a) zatwierdzenia wyników przetargu na zadanie pn. „Dostawa laptopów w ramach projektu 

pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”,  

b) podjęcia uchwały w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2020 ., 

c) wniosku o powierzenie grantu.  

4. Wolne głosy i wnioski. 

 

Ad. 3  

Zarząd w ramach wypracowywanych stanowisk: 

a) zatwierdził wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Dostawa laptopów w ramach projektu pn. „Wsparcie 

dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”, 

W ramach przetargu złożono 8 ofert. Zarząd wybrał ofertę najkorzystniejszą , tj KOMBIT PLUS Sp. z 

o.o Sp.k, ul. Migdałowa 60, 61 -612 Poznań. Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferta spełnia wymogi zawarte w specyfikacji oraz 

zawiera najniższą cenę, a w wyniku punktowej oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów t.j. 

100,00. Cena za wykonanie zadania wynosi: 178.822, 32 zł.   

b) w głosowaniu (jednogłośnie, 5 głosami - za), podjął uchwałę nr LIV/ 125/2020  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:  

➢ 18 000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego w Pleszewie, 

➢ 162 517,52 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów 

pomocy społecznej (DPS Pleszew – 135 978,81 zł; DPS Broniszewice – 26 538, 71 zł). 

➢ 56 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób                                            

z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie,                     

w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Środki 

przyznane są dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie                      

z przeznaczeniem na remont, 

➢ 260 190,72 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 
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Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w planach finansowych jednostek. Uchwała 

stanowi załącznik nr 2 do protokołu, 

b) wyraził zgodę na złożenie wniosku o powierzenie grantu na realizację wsparcia w  związku                                            

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków COVID -19 w ramach projektu 

„Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” współfinansowanego przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług 

społecznych świadczonych   w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020 . W ramach grantu przewiduje się następujące działania : 

➢ wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej                                

w Pleszewie wypłacanych przez okres od września do listopada br. Dodatki będą 

przyznawane pracownikom mającym bezpośredni kontakt z mieszkańcem  domu. 

Dodatki będą wypłacane proporcjonalne do posiadanego etatu, 

➢ zapewnienie na okres od 1.09.2020 r.  do 30.11.2020 r. miejsc pobytu tymczasowego 

dla pracowników Domu. Bedą to tzw. miejsca gotowości na wypadek wystąpienia 

podejrzenia przypadku choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-C0V-2, 

➢ zapewnienie na okres od 1.09.2020 r. do 30.11.20120 r. miejsc pobytu tymczasowego 

dla osób nowo kierowanych do DPS Pleszew,  dla mieszkańców powracających na teren 

domu po pobycie w szpitalu lub po okresie urlopowania. Osoby umieszczane                                  

w miejscach pobytu tymczasowego będą pod opieką oddelegowanego personelu 

Domu, 

➢ zakup testów na obecność COVID -19 wraz z usługą ich wykonania. Testy będą 

przeznaczone dla wszystkich pracowników DPS Pleszew i będą wykonywane 1 raz                    

w miesiącu w okresie wrzesień - listopad br. przy pomocy uprawnionego laboratorium, 

➢ dokonanie zakupu środków ochrony indywidualnej dla pracowników Domu. W ramach 

tego działania planowany jest zakup kombinezonów ochronnych, fartuchów 

ochronnych, ochraniaczy na buty, okularów lub gogli ochronnych, rękawic 

jednorazowych oraz czepków . Zakupy będą realizowane w okresie od 1.09.2020 r. do  

30.11.2020 r. 

➢ zakup wyposażenia usprawniającego zapobieganie skutkom pandemii. Planowany jest 

zakup stojących, bezdotykowych dozowników do płynu dezynfekującego, 

termometrów bezdotykowych, ozonatorów oraz plazmowych sterylizatorów 

powietrza. Zakupy będą realizowane  w okresie od 1.09.2020 r. do 30.11.2020 r. 

Termin realizacji grantu 01.09.2020 r. – 30.11.2020 r. Łączna kwota grantu dla DPS Pleszew   

1. 905.466,51 zł  

 

Ad. 4 

Starosta Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz.14:00, zamknął debatę LIV 

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

 

Załączniki: 

Nr 1 -    Lista obecności. 

Nr 2  - Uchwała  nr LIV/125/2020   w sprawie zmiany  w budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2020 r.  
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Protokołowała: 

 

Beata Napierała 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 


