Protokół nr 61/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie
w dniu 22 października 2020 r., o godz. 14.00-tej
w siedzibie Starostwa przy ul. Poznańskiej 79, sala 206
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,
usprawiedliwił nieobecność Wicestarosty Damiana Szwedziaka, stwierdził quorum oraz przedstawił
proponowany porządek obrad (zał. nr 2 prot.).
Ad. 2
Zarząd, przez aklamację, przyjął protokoły nr 60/2020 z posiedzenia z dnia 30 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 XXXVI/283/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia projektu oraz udzielenia pełnomocnictw do realizacji w okresie od
01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w Powiecie Pleszewskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020,
b) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pleszewskiego
w 2021 roku,
Ad. 5
Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk;
a) postanowił oddać w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Pleszewie z siedzibą
w Pleszewie, ul. Hallera 54, nieruchomości stanowiące własność Powiatu Pleszewskiego,
oznaczone w ewidencji gruntów jako działki: nr 37,156,150/2 (obręb Czerminek), nr 392/1 9
obręb Dobrzyca), nr 898/1, 743/3 (obręb Miasto Pleszew) 461/1 (obręb Macew),
nr 9,110/190,253 (obręb Wszołów). Przedmiotowe działki stanowią fragment drogi
powiatowej,
b) w głosowaniu (jednogłośnie, 4 głosami - za), Zarząd podjął uchwały :
✓ nr LXI/141/2020 w sprawie ogłoszenia konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Artykuł 5 p. 5 Ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na
organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia, w drodze
uchwały, szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3. ust.3 projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
(Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu ),
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✓ Nr LXI/142/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego Powiatu Pleszewskiego w zakresie udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji na terenie Powiatu
Pleszewskiego w 2021 r.
Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej nałożono na samorządy zadania polegające
na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji prawnej. Ustawodawca zobowiązał powiaty do powierzenia
prowadzenia połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacjom pozarządowym
prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zgodnie z zasadami ustalania liczby punków
nieodpłatnej pomocy prawnej, Powiat Pleszewski zobowiązany jest do utworzenia trzech
punków. Art. 11 ust. 1 b w/w ustawy określa , że jeżeli na powiat przypadają trzy punkty,
organizacji pozarządowej powierza się prowadzenie dwóch punków, przy czym jeden
przeznacza się na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, a drugi na świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Zgodnie z przepisami ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie organ administracji publicznej zamierzający powierzyć
realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym ogłasza otwarty konkurs ofert.
Wybór organizacji powinien nastąpić do dnia 30 listopada br. ( Uchwała stanowi załącznik nr 4
do protokołu ),
✓ nr LXI/142a/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:
- 11.323,85 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne,
- 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące – głównie na zakup paliwa dla Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- 90.000,00 zł na sfinansowanie niedoboru środków finansowych na ubezpieczenie zdrowotne
oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla
Powiatowego Urzędu Pracy,
- 46.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania
o niepełnosprawności dla PCPR,
- 494.773,54 zł z przeznaczeniem na wydatki remontowe w DPS Pleszew,
- 11.000,00 zł z przeznaczeniem na montaż drzwi wejściowych dla PŚDS,
- 50.00,00 zł na „System retencji, nawadniania terenów zielonych przylegających do budynku
Pleszewskiego Centrum Medycznego,
- 40.000,00 zł na „Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania dla
Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru,
- 345.614,40 zł ze środków EFS w ramach WRPO 2014-2020 na realizację projektu pn.” Stop
Covid -19 Bezpieczne Systemy Społeczne w Wielkopolsce”,
Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w planach finansowych jednostek.( Uchwała stanowi
załącznik nr 5 do protokołu),
c) zapoznał się z ofertą firmy SUPRA BROKERS w zakresie ubezpieczenia majątku powiatu. Powiat
Pleszewski od 2007 r. związany jest umową, zawartą na czas nieokreślony, z firmą Supra Brokers
z Wrocławia. Dotychczasowa współpraca z Supra Brokers przebiega prawidłowo. Praktyka
pokazuje, że opracowane przez nią skonsolidowane programy ubezpieczeniowe w sposób
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właściwy diagnozują i oceniają ryzyka w poszczególnych obszarach funkcjonowania
powiatowego samorządu z punktu widzenia prawdopodobieństwa wystąpienia określonych
negatywnych zdarzeń. Biorąc za podstawę przebieg ubezpieczenia w minionych latach można
stwierdzić, że dobór produktów ubezpieczeniowych był i jest adekwatny do potrzeb
i w należyty sposób chroni interes powiatu. Do tej pory nie odnotowano przypadków
przekroczenia górnej granicy odpowiedzialności ubezpieczyciela. Dotychczasowa składka
ubezpieczenia majątku wynosi 153.173,00 zł , ubezpieczenia komunikacyjnego 28.278,00 zł.
Broker ubezpieczeniowy zaproponował zmniejszenie składki i szerszy zakres programu
ubezpieczeniowego. Mając na względzie powyższe Zarząd postanowił kontynuować
współpracę z Supra Brokers w zakresie przygotowania programu ubezpieczeniowego i
przeprowadzenia procedury przetargowej na kolejny 3-letni okres (obowiązujące obecnie
warunki ubezpieczenia mienia powiatu stracą swoją ważność z dniem 31 grudnia br.). Szczegóły
dalszej współpracy z Supra Brokers będą jeszcze przedmiotem uzgodnień na etapie
opracowywania dokumentacji przetargowej.
Supra Brokers realizuje także usługę wsparcia klientów we wdrożeniu projektu PPK. W 2019
roku zaczęła obowiązywać ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Zasady
tworzenia i funkcjonowania pracowniczych planów kapitałowych reguluje ustawa z 4
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Tym samym Polska stała się
pierwszym krajem regionu, który stworzył model powszechnych i dobrowolnych
pracowniczych oszczędności. PPK mają obsługiwać towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
które posiadają zgody i zezwolenia na wykonywanie działalności w Polsce. Uczestnik będzie
mógł zrezygnować z dokonywania wpłat do programu na podstawie pisemnej deklaracji
złożonej u pracodawcy . Co cztery lata pracodawca będzie informował pracownika , który złożył
deklarację o możliwości rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, o ponownym dokonywaniu
wpłat. Do decyzji pracodawcy należy wybór najkorzystniejszego dostawcy usług zarządzania
PPK, który będzie zarządzał zgromadzonymi środkami pieniężnymi pracowników, a także
wysokością przekazywanych miesięcznych wpłat. Starosta zaproponował nawiązanie
współpracy z Supra Brokers w sprawie Pracowniczych Planów Kapitałowych.
d) zatwierdził wyniki przetargu na zadanie „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia
ulicznego, budynków użyteczności publicznej i innych obiektów na terenie 4 gmin Powiatu
Pleszewskiego na rok 2021”. Zarząd Powiatu Uchwałą nr LII / 117 / 2020 z dn. 29. 06. 2020r
udzielił pełnomocnictwa Miastu i Gminie Pleszew (Zamawiający Wiodący) do przygotowania i
przeprowadzenia w imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Pleszewskiego
(„Członek Grupy Zakupowej”) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem była dostawa energii elektrycznej dla wszystkich punktów poboru Członka Grupy
Zakupowej, realizowana w okresie od dnia 01. 01.2021 do 31. 12. 2021 r.
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W wyniku przeprowadzonego postępowania
przetargowego ustalono, że korzystniejszą ofertę złożyli :
na zadanie nr 1 - oświetlenie uliczne: TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417
Kraków, cena ofertowa: 391.492,12 zł brutto; - z ceną jednostkową 0,2665 zł netto/kWh,
na zadanie nr 2 – obiekty użyteczności publicznej: ENERGA OBRÓT S. A., Al. Grunwaldzka 472,
80-309 Gdańsk, cena ofertowa: 1.294.967,15 zł brutto; z ceną jednostkową 0,2893 zł
netto/kWh.
Jednostek naszego powiatu dotyczy zadanie nr 2, czyli oświetlenie obiektów.
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e) zapoznał się informacją o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2019/2020 (informacja
stanowi załącznik nr 6 do protokołu),
Ad. 6
Przyjął informację Starosty Macieja Wasielewskiego o :
a) decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 października br. w sprawie natychmiastowego
uruchomienia w Pleszewskim Centrum Medycznym specjalnego, odizolowanego oddziału leczenia
pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Oddział ma 20 łóżek, w tym 3 łóżka dla chorych
z problemami oddechowymi, wymagających wentylowania mechanicznego (podłączenia
do respiratorów). Starosta poinformował, że w sumie na dzień 22 października br. jest 45 łóżek
leczniczych, 3 łóżka z respiratorem i 7 obserwacyjnych . Na oddziale COVID-owym będą leczeni
pacjenci, mający potwierdzony wynik na obecność coronawirusa. Dla bezpieczeństwa
epidemiologicznego oddział został odizolowany i wyodrębniony w strukturze szpitala jako
dodatkowy. Posiada osobne, bezpośrednie wejście. Nie ma możliwości stykania się lub krzyżowania
wewnętrznych ciągów komunikacyjnych dla pacjentów zakażonych i niezakażonych,
b) wydaniu przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzji z dnia 9.10.2020 r. nr SN.V.7533.234-B.201.2
i SN.V.7533.234-A.2013.2 o odmowie potwierdzenia przejścia na własność Powiatu prawa
własności działek nr ; 76/2 o pow. 918 m² i 77/2 o pow. 1849 m² obręb Sośnica . W związku z tym
Zarząd upoważnił Pana Starostę do przeprowadzenia negocjacji z dotychczasowym właścicielem
działek nt. warunków cenowych uregulowania stanu prawnego tych nieruchomości. Uregulowanie
stanu prawnego miałoby polegać na zawarciu umowy, zgodnie z którą właściciele mieliby
przekazać na rzecz Powiatu działki nr 76/2 i 77/2 a Powiat przekazałby na ich rzecz działkę nr 75/2
o powierzchni 702 m² i działkę nr 75/1 o powierzchni 853m² obręb Sośnica . W związku z różnicą
powierzchni przekazywanych wzajemnie działek zakłada się, że Powiat będzie zobowiązany
dopłacić właścicielom ok. 20.000,00 zł i pokryć koszty aktu notarialnego.

Ad.7
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 18 -tej,
zamknął debatę LXI posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie.
Załączniki:
Nr 1 - lista obecności,
Nr 2 - porządek obrad,
Nr 3 - Uchwała nr LXI/141/2020 w sprawie ogłoszenia konsultacji z radą działalności pożytku
publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Nr 4 - Uchwała Nr LXI/142/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego Powiatu Pleszewskiego w zakresie udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji na terenie Powiatu
Pleszewskiego w 2021 r.
Nr 5 - Uchwała nr LXI/142a/2020 w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2020 r.
Nr 6 - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2019/2020.
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Protokołowała:
Beata Napierała
Starosta Maciej Wasielewski
Wicestarosta Damian Szwedziak

……………………….
nieobecny

Członek Zarządu Leopold Lis

…………………………

Członek Zarządu Marek Szewczyk

……………………………

Członek Zarządu Radomir Zdunek

…………………………
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