Protokół nr 68/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie
w dniu 21 grudnia 2020 r., o godz. 11.00-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.
2. Ustalenie porządku obrad – do proponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono.
3. Podjęcie uchwał w sprawi::
a) zmiany uchwały Nr LX/140/2020 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 30 września 2020
roku w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19.
b) wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi położone w m.
Dobrzyca które stanowią ciągi drogowe ulic: 1) generała Augusta Gorzeńskiego (od ul.
Pleszewskiej do ul. Cegielnianej dz. nr 1020/3,1028/7,1029/7) 2) Słonecznej (od ul.
Stefańskiego do ul. Krzywej dz. nr 1523) Dobrzyca gm. Dobrzyca powiat pleszewski,
c) wyznaczenia osoby do pracy w systemie SL2014 w związku z realizacją projektu
pn. „Wsparcie nauczania zdalnego w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe
w Powiecie Pleszewskim” w ramach Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb
konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i udzielenie pełnomocnictwa.
4. Wolne głosy i wnioski.
Ad 3 . Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk:
a) w głosowaniu (jednogłośnie, 5 głosami - za), podjął uchwały:
✓ nr LXVIII/154/2020 w sprawie: zmiany uchwały Nr LX/140/2020 Zarządu Powiatu
w Pleszewie z dnia 30 września 2020 roku w sprawie opracowania planu finansowego
dla rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Powiat Pleszewski otrzymał środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z ze. zm.) stanowi, że: jednostki
samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają je na wydatki związane
z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku. Zarząd
zaktualizował plan wydatków z wydzielonego rachunku COVID -19.
(Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu),
✓ nr LXVIII/154a/2020 w sprawie zmiany wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do
kategorii dróg gminnych drogi położone w m. Dobrzyca, które stanowią ciągi drogowe
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ulic:
1) generała Augusta Gorzeńskiego (od ul. Pleszewskiej do ul. Cegielnianej dz. nr
1020/3,1028/7,1029/7)
2) Słonecznej (od ul. Stefańskiego do ul. Krzywej dz. nr 1523) Dobrzyca gm. Dobrzyca
powiat pleszewski.
Burmistrz Gminy Dobrzyca wnioskiem z dnia 11 grudnia 2020r. nr KDr.7210.1.2020
wystąpił do Zarządu Powiatu w Pleszewie o wydanie opinii dotyczącej zaliczenia do
kategorii dróg gminnych drogi położone w m. Dobrzyca, które stanowią ciągi drogowe
ulic: 1) generała Augusta Gorzeńskiego (od ul. Pleszewskiej do ul. Cegielnianej dz. nr
1020/3,1028/7,1029/7) 2) Słonecznej (od ul. Stefańskiego do ul. Krzywej dz. nr 1523)
Dobrzyca gm. Dobrzyca powiat pleszewski.
Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U.
z 2020 r. poz. 470 ze zm.) zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze
uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Wnioskowana
zmiana
nie
powoduje
konieczności
dokonania
żadnych
zmian
w dotychczasowym przebiegu dróg powiatowych na terenie powiatu pleszewskiego.
(Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu),
✓ LXVIII/154b/2020
w
sprawie
wyznaczenia
osoby
do
pracy
w
systemie
SL2014
w
związku
z
realizacją
projektu
pn. „Wsparcie nauczania zdalnego w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe
w Powiecie Pleszewskim” w ramach Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe
młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i udzielenie
pełnomocnictwa.
Dnia 18 grudnia 2020 r. do Starostwa Powiatowego w Pleszewie wpłynęło pismo
z Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego informujące o zakończeniu
negocjacji projektu Powiatu Pleszewskiego pn. „Wsparcie nauczania zdalnego
w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Pleszewskim” wynikiem
pozytywnym. W przypadku przyznania dofinansowania dla ww. projektu niezbędnym
będzie przygotowanie do umowy o dofinansowanie załącznika pn. „Wniosek o nadanie
dostępu dla osoby uprawnionej w ramach
Systemu SL2014”.
Koniecznym
jest
zatem
wskazanie
osoby,
która
w imieniu Beneficjenta będzie wprowadzała w ww. systemie informacje związane
z projektem. Przyjęcie przedmiotowej uchwały umożliwi, w przypadku przyznania
dofinansowania, złożenie wszystkich niezbędnych dokumentów stanowiących
załączniki do umowy o dofinansowanie. ( Uchwała stanowi załącznik nr 4 do
protokołu.)

Ad.4
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 12 -tej,
zamknął debatę LXVIII posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie.
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Załączniki:
Nr 1 - lista obecności,
Nr 2 – Uchwała nr LXVIII/154/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr LX/140/2020 Zarządu Powiatu
w Pleszewie z dnia 30 września 2020 roku w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku
środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Nr 3 – Uchwała LXVIII/154a/2020 w sprawie zmiany wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii
dróg gminnych drogi
położone w m. Dobrzyca które stanowią ciągi drogowe ulic:
1) generała Augusta Gorzeńskiego (od ul. Pleszewskiej do ul. Cegielnianej dz. nr 1020/3,1028/7,1029/7)
2) Słonecznej (od ul. Stefańskiego do ul. Krzywej dz. nr 1523) Dobrzyca gm. Dobrzyca powiat pleszewski.
Nr 4 - Uchwała nr LXVIII/154b/2020 w sprawie wyznaczenia osoby do pracy
w systemie SL2014 w związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie nauczania zdalnego w szkołach
prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Pleszewskim” w ramach Poddziałania 8.3.1
Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii
COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i udzielenie pełnomocnictwa.
Protokołowała:
Beata Napierała
Starosta Maciej Wasielewski

……………………….

Wicestarosta Damian Szwedziak

………………………….

Członek Zarządu Leopold Lis

…………………………

Członek Zarządu Marek Szewczyk

……………………………

Członek Zarządu Radomir Zdunek

…………………………
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