Protokół nr 66/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie
w dniu 14 grudnia 2020 r., o godz. 14.00-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,
usprawiedliwił nieobecność Wicestarosty Damiana Szwedziaka, stwierdził quorum oraz przedstawił
proponowany porządek obrad (zał. nr 2 prot.).
Ad. 2
Zarząd, przez aklamację, przyjął protokoły nr 65/2020 z posiedzenia w dniu 30 listopada 2020 r.,
(uwag nie wniesiono).
Ad. 3
Do proponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono.
Ad. 4
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie:
a) zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 r.,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego,
c) wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Dobrzyca realizacji zadania pn.: ”Przebudowa
istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr
4173P. Etap IV”,
d) wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Jedlcu, oznaczonej
jako działka nr 290/2,
e) przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pleszewskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2021,
f) zmiany uchwały Nr X/84/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2019 roku w
sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz
niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy
sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
g) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok,
h) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Pleszewie na 2021 rok,
i) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Pleszewie na 2021 rok,
Ad. 5
Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk;
a) w głosowaniu (jednogłośnie, 4 głosami - za), Zarząd podjął uchwały :
• nr LXVI/152/2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny
wyposażenia Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.
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Z budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok zadysponowano środki na zakup
wyposażenia na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Pleszewie. W związku z powyższym Starostwo Powiatowe w Pleszewie, w dniach 27
listopada - 8 grudnia br. zakupiło rejestrator rozmów, zestaw nagłośnieniowy,
projektor multimedialny ze stojakiem, kserokopiarkę osprzęt do defibrylatora,
narożnik tapicerowany oraz środki medyczne wymienione w załączniku do uchwały.
W związku z tym, zgodnie z art. 32 ust. 2. pkt 3 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o
samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920), który stanowi, że do zadań
zarządu powiatu należy gospodarowanie mieniem powiatu, możliwe jest wyłącznie,
przekazanie zakupionego wyposażenia w drodze darowizny, której warunki zostaną
określone w odrębnej umowie,
• Nr LXVI/153/2020 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2021 rok. Przedmiotową
uchwałą Zarząd zatwierdził plany kontroli na rok 2021 dla zespołów.
a. ds. kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępcze,
b. ds. kontroli nad rodzinami zastępczymi prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz
placówkami opiekuńczo-wychowawczym.
Zgodnie z regulacją art. 38b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej zarząd powiatu sprawuje kontrolę nad organizatorem
rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka
oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi. W 2019 r. uchwałą nr XXXI/59/2019
z dnia 23 października 2019r. Zarząd przyjął procedury określające zasady sprawowania
ww. kontroli i powołał dwa zespoły kontrolne w celu realizacji przedmiotowych zadań.
Zespół ds. kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz
placówkami opiekuńczo – wychowawczymi, przygotowuje roczny plan kontroli , który
zatwierdza Zarząd Powiatu w Pleszewie.
b) wyraził zgodę dofinansowanie, w kwocie 2.000 zł brutto, zakupu paczek i przygotowania
potraw wigilijnych dla osób samotnie spędzających Święta Bożego Narodzenia. W bieżącym
roku, ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, Wigilia dla osób starszych i samotnych
odbędzie się w zmienionej formule. Osobom samotnym w przededniu Wigilii Bożego
Narodzenia zostanie dostarczony świąteczny posiłek z tradycyjną paczką,
c) upoważnił Pana Damiana Szewedziaka, Panią Romanę Klamecką i Panią Agnieszkę
Tomaszewską do udziału w kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie
w zakresie m.in.:
a. prowadzenia naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej,
rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
b. organizowania szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub
prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
c. zapewnienia badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym
i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka;
d. zapewniania pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;
e. organizowania dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka
pomocy wolontariuszy;
f. prowadzenia poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą
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i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
g. zapewniania pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;
d) zapoznał się z zawiadomieniami Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o podjęciu przez Radę
Miejską w Pleszewie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego:
a. w obrębie wsi Marszew, gm. Pleszew. W przypadku tego terenu Zarząd nie wniósł
uwag,
b. w obrębie wsi Dobra Nadzieja i Ludwina, gm. Pleszew. W przypadku tego terenu Zarząd
postanowił wystąpić do Burmistrza MiG Pleszew z wnioskiem o utrzymanie możliwości
funkcjonowania na tym terenie istniejącej tam strzelnicy,
c. obszaru przy ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie i w obrębie wsi Kowalew, Nowa Wieś,
gm. Pleszew. W przypadku tego obszaru Zarząd postanowił wystąpić do Burmistrza
MiG Pleszew o utrzymanie usługowego przeznaczenia ww. obszaru, w szczególności
terenu tzq. „Boreczka”
Ad.7
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 17 -tej,
zamknął debatę LXVI posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie.
Załączniki:
Nr 1 - lista obecności,
Nr 2 - porządek obrad,
Nr 3 - Uchwała nr LXVI/152/2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny
wyposażenia Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.
Nr 4 – Uchwała Nr LXVI/153/2020 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2021 rok.
Protokołowała:
Beata Napierała
Starosta Maciej Wasielewski
Wicestarosta Damian Szwedziak
Członek Zarządu Leopold Lis

…………………………
nieobecny
…………………………

Członek Zarządu Marek Szewczyk

……………………………..

Członek Zarządu Radomir Zdunek

…………………………
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