Protokół nr 69/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie
w dniu 31 grudnia 2020 r., o godz. 12.30-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 68/2020 z posiedzenia w dniu 21 grudnia 2020 r.,
(uwag nie wniesiono).
Ad. 3
Do proponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono.
Ad. 4
Nie realizowano
Ad. 5
Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk;
a) przyznał na okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. dodatki motywacyjne i funkcyjne
dyrektorom szkół i placówek oświatowych, w wysokościach przedstawionych w poniższej
tabeli:
l.p. Szkoła/placówka
% dodatku motywacyjnego wg % dodatku funkcyjnego wg
stawki minimalnej
stawki minimalnej
wynagrodzenia zasadniczego
wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela stażysty o
nauczyciela stażysty o
najwyższym poziomie
najwyższym poziomie
wykształcenia
wykształcenia
1.
I LO
25% (737 zł)
75% (2 212 zł)
2.
ZSU-G
25% (737 zł)
75% (2 212 zł)
3.
ZPS
25% (737 zł)
75% (2 212 zł)
4.
PP-P
11% (324 zł)
57% (1 681 zł)
5.
ZST
25% (737 zł)
67% (1 976 zł)
6.
CKZ
11% (324 zł)
57% (1 681 zł)

Wysokość dodatku motywacyjnego
od 4,5% do 31% ( od 133 zł do 914 zł)

Wysokość dodatku funkcyjnego
od 35% do 90% (od 1 032 zł do 2 654 zł)

Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty wynosi 2.949 zł ( (podstawa: rozporządzenie MEN
z dnia 27.08.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. 2020,
poz.1491),

1

b) w głosowaniu (jednogłośnie, 5 głosami - za), Zarząd podjął uchwały :
• nr LXIX/155/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2020 r. Zmiany
polegają na wprowadzeniu do budżetu po stronie dochodów i wydatków dotacji z budżetu
państwa w kwocie:
- 35.000,00 zł ze środków Funduszu Pracy na obsługę przez Powiatowy Urząd Pracy zadań
wynikających z wypłaty świadczeń w ramach tarczy antykryzysowej 6.0,
- 175.644,00 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego projektu pn.” Wsparcie zdalnego
nauczania w szkołach prowadzonych kształcenie zawodowe”,
- zmniejszenie o 24.100,00 zł dotacji dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w planach finansowych jednostek.
(Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu ),
• nr LXIX/156/2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pleszewskiego.
Zmiany WPF aktualizuje się stosownie do proponowanych zmian budżetowych. (Uchwała
stanowi załącznik nr 4 do protokołu ),
• nr LXIX/157/2020 w sprawie wniesienia aportu rzeczowego do „Pleszewskiego Centrum
Medycznego w Pleszewie” Spółka z o. o.
Powiat Pleszewski zakupił 4 respiratory SV 300 o wartości 240.000,00 zł (wartość 1 respiratora
wynosi 60.000,00 zł), indywidualny zestaw izolujący BIO-BAG EBV 30/40
o wartości 33.220,80 zł, półmaski medyczne ochronne FFP2 (282 szt.) o łącznej wartości
1.308,36 zł, na potrzeby pleszewskiego szpitala, oraz zrealizował inwestycję pn. „System
retencji, nawadniania terenów zielonych przyległych do budynków PCM o wartości 112.470,84
zł.
Aby Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie mogło wykorzystywać uzyskany w ten sposób
majątek, niezbędne jest jego przekazanie spółce przez Powiat Pleszewski.
Zgodnie z § 1 Uchwały nr XVI/102/08 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 marca 2008r.
w sprawie określania zasad wnoszenia wkładów, obejmowania, zbywania i nabywania
udziałów i akcji spółek prawa handlowego upoważnia się Zarząd Powiatu w Pleszewie do
wnoszenia do spółek prawa handlowego wszelkich aportów rzeczowych stanowiących
własność powiatu w zamian za objęcie udziałów w tych spółkach. ( Uchwała stanowi załącznik
nr 5 do protokołu).
Ad.7
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 15 -tej,
zamknął debatę LXIX posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie.
Załączniki:
Nr 1 - lista obecności,
Nr 2 - porządek obrad,
Nr 3 - Uchwała nr LXIX/155/2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2020 r.
Nr4 - Uchwała nr LXIX/156/2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu.
Pleszewskiego.
Nr 5 - Uchwała nr LXIX/157/2020 w sprawie wniesienia aportu rzeczowego do „Pleszewskiego Centrum
Medycznego w Pleszewie” Spółka z o. o.

2

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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