Protokół nr 62/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie
w dniu 2 listopada 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,
stwierdził quorum oraz przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad – do proponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono.
3. Stanowisko Zarządu w sprawie upoważnienia do podpisania w imieniu Zarządu Powiatu
w Pleszewie pełnomocnictwa na rzecz ENWERGA-OBROT S.A
4. Zatwierdzenie arkusza decyzyjnego w sprawie ubezpieczenia majątku Powiatu Pleszewskiego.
5. Wolne głosy i wnioski.
Ad. 2
Zarząd, przez aklamację, przyjął protokół nr 61/2020 z posiedzenia z dnia 22 października 2020 r.,
(uwag nie wniesiono).
Ad. 3
Do proponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono.
Ad. 4
Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk;
a) w głosowaniu (jednogłośnie, 5 głosami - za), Zarząd podjął uchwałę nr LXII/143/2020 w sprawie
upoważnienia do podpisania w imieniu Zarządu Powiatu w Pleszewie pełnomocnictwa na
rzecz ENWERGA-OBROT S.A. W październiku 2020 r. Miasto i Gmina Pleszew przeprowadziło
postepowanie przetargowe na wybór dostawcy energii elektrycznej dla grupy zakupowej do
której należy Starostwo Powiatowe w Pleszewie oraz pozostałe jednostki organizacyjne
Powiatu Pleszewskiego. Po wyłonieniu dostawcy energii na kolejny 2021 r. zachodzi
konieczność dokonania szeregu czynności m.in. zmiana u dystrybutora energii elektrycznej na
nowego wybranego w wyniku postepowania przetargowego przeprowadzonego w bieżącym
roku i wielu innych określonych w treści pełnomocnictwa . Zgodnie z przepisami ustawy o
samorządzie powiatowym regulującym kwestię reprezentacji organu kolegialnego jakim jest
Zarząd Powiatu w Pleszewie zachodzi konieczność wskazania dwóch członków, którzy udzielą
nowemu dostawcy energii elektrycznej pełnomocnictwa do dokonania określonych czynności.
Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu,
b) zatwierdził arkusz decyzyjny w sprawie ryzyk ubezpieczeniowych majątku powiatu
pleszewskiego i zlecił Supra Brokers S.A. z siedzibą we Wrocławiu przeprowadzenie, zgodnie
z art. 15 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowania przetargowego na usługę
kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Pleszewskiego na kolejny trzyletni okres, tj. na lata
2021-2023.
Zarząd, analogicznie do bieżącego okresu ubezpieczeniowego zdecydował o zakupie
następujących rodzajów ubezpieczeń: A. Dla ubezpieczeń wspólnych: 1. Ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia, 2.
Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia, 3. Ubezpieczenie mienia od

kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji, 4. Ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej z tyt. administrowania drogami, 5. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów
6. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk B. Ubezpieczenia
komunikacyjne. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że przedstawiony wyżej rodzaj ubezpieczeń
jest adekwatny do potrzeb.
Utrzymanie trzyletniego okresu ubezpieczeniowego, jest rozwiązaniem gwarantującym
powiatowi stałość cen kupowanych usług ubezpieczeniowych. Zakłada się, że postępowanie
przetargowe zostanie zakończone na przełomie listopada i grudnia br. Zatwierdzony arkusz
decyzyjny może jeszcze ulegać zmianom, w sytuacji gdyby na jakimś etapie postępowania
przetargowego okaże się, że koszty zakupu poszczególnych rodzajów ubezpieczeń są
niewspółmiernie wysokie w porównaniu z nabytą ochroną.
Ad.5
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 16 -tej,
zamknął debatę LXII posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie.
Załączniki:
Nr 1 - lista obecności,
Nr 2 - Uchwała nr LXII/143/2020 w sprawie upoważnienia do podpisania w imieniu Zarządu Powiatu
w Pleszewie pełnomocnictwa na rzecz ENWERGA-OBROT S.A.
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