
Protokół nr 59/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

w dniu 23 września 2020 r., o godz. 16.00-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 (zał. nr 2 prot.). 

 

Ad. 2 

Zarząd, przez aklamację, przyjął protokoły nr 56/2020 z posiedzenia w dniu 20 sierpnia  2020 r.,   nr 57                                 

z  dnia 26 sierpnia 2020 r., nr 58 z dnia 8 września 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 Nr XII/101/2020 z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości 

środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

osób niepełnosprawnych w Powiecie  Pleszewskim w 2020 roku, 

b) zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 r., 

c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego. 

 

Ad. 5 

Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk wyraził zgodę    : 

a) na złożenie wniosku o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla 

jednostek samorządu terytorialnego  dla przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu 

i realizacji rob. budowlanych polegających na nadbudowie i rozbudowie budynku przy ul. 

Osiedlowej 1 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych wraz z modernizacją pomieszczeń 

obecnie użytkowanych przez szkołę.  Wartość wniosku o dofinansowanie – 5 000 000,00 zł. 

Planowany termin realizacji inwestycji: 2021-2022. Wniosek składa się do Prezesa Rady 

Ministrów za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego w terminie do 30 września br., 

Dyrektorowi Domu Dziecka na wystąpienie do Wojewody Wielkopolskiego w sprawie 

przesunięcia na dzień 31 sierpnia 2021 terminu osiągnięcia standardów określonych w 

ustawie o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zgodnie z przedmiotową ustawą 

wprowadzenie nowych standardów wyznaczono na dzień 1 stycznia 2021 roku. 

 

b) Aktualnie w Domu Dziecka przebywa 16 wychowanków ( według standardu powinno 

ich być 14 ).Jest to efektem zgody Dyrektora Domu Dziecka na pozostanie w placówce 

dwóch pełnoletnich chłopców realizujących naukę w szkole średniej. Obaj chłopcy są 

 



uczniami klasy maturalnej technikum w zawodzie kucharz. Po egzaminie maturalnym 

oraz egzaminach zawodowych planują zakończyć pobyt w domu dziecka i rozpocząć 

pracę w swoim wyuczonym zawodzie . Konieczność opuszczenia placówki w miesiącu 

grudniu spowodowałoby wielką komplikację w kontynuowaniu nauki i trudności 

w dobrym przygotowaniu się do egzaminu maturalnego. Dom Dziecka w Pleszewie 

posiada wystarczające zaplecze mieszkaniowe oraz kadrowe, aby do końca sierpnia 

liczba wychowanków pozostających pod opieką była zwiększona do 16 osób. 

Ad.6 

Nie realizowano  

  

Ad.7 

Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 18.00 -tej, 

zamknął debatę LIX posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

 

 

Załączniki: 

Nr 1 -  lista obecności, 

Nr 2 - porządek obrad, 

 

Protokołowała: 

 

Beata Napierała 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 


