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Protokół nr 97/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

   w dniu 14 grudnia 2021 r., o godz.13.00,  

                                         w siedzibie Starostwa przy ul. Poznańskiej 79, sala 107 

 

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot.) oraz 

zaproszeni goście ; 

1. Danuta Mandryk  - Inspektor Wydziału Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju (NR). 

2. Sławomir Sobczyk - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki (OK) 

 

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 protokół   nr 96/2021 z posiedzenia w dniu 30  listopada 2021 r. oraz  

(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 budżetu powiatu pleszewskiego na 2021 r , 

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu pleszewskiego , 

c) autopoprawki do projektu budżetu powiatu pleszewskiego na 2022 rok , 

d) autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu pleszewskiego , 

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 2022, 

f) zmiany uchwały Nr X/84/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2019 roku                          

Nr X/84/2019  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) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Pleszewie na 2022 rok, 

h) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Pleszewie na 2022 rok, 

i) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok, 

 

Ad. 5 

Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk; 

a) w głosowaniu (jednogłośnie, 5 głosami - za) podjął uchwałę Nr XCII/233/2021   w sprawie  

zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania Powiatu 

Pleszewskiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy 

Społecznej dla dzieci  i młodzieży  w Broniszewicach w drodze powierzenia zadania publicznego 

na lata 2022-2026.  W ramach otwartego konkursu wpłynęła 1 oferta Zgromadzenia sióstr św. 

Dominika w Broniszewicach.  Oferta spełnia wszelkie wymogi formalne i merytoryczne. 
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Zgromadzenie posiada niezbędne doświadczenie do realizacji zadania oraz dysponuje 

wykwalifikowaną kadrą. Przedstawiona koncepcja prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w 

Broniszewicach gwarantuje prawidłową realizację zdania oraz właściwe wykorzystanie 

środków finansowych. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu, 

b) zatwierdził wyniki zamówienia publicznego na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby 

budynków użyteczności publicznej i innych obiektów Starostwa Powiatowego w Pleszewie                     

i jednostek podległych na rok 2022”. Realizację zadania powierzył firmie ENTRADE Sp. z o.o. z 

Jawczyc. Oferta ENTRADE Sp. z o.o.  spełnia wymogi zawarte w specyfikacji warunków 

zamówienia i w wyniku punktowej oceny ofert uzyskała maksymalną ilość punktów tj. 

100,00. Cena za wykonanie zadania wynosi: 750. 607,19 zł.   (cena jednostkowa: 1,1406 

zł / 1 kWh) i jest o ok. 56%  wyższa od ceny szacowanej. Pierwotne szacunki na zakup 

energii w 2022 r.  opiewały na kwotę  421.798,99 zł. W ramach przetargu wpłynęły  dwie 

oferty : 

1.Oferta nr 1: ENTRADE Sp. z o.o, ul. Poznańska 86 / 88, 05 - 850 Jawczyce 

      Cena: 750. 607,19 zł  (1,1406 zł / 1 kWh) 

2. Oferta nr 2: ENERGA - OBRÓT S.A, al. Grunwaldzka 472, 80 - 309 Gdańsk 

     Cena: 806. 215,03 zł, (1,2251 zł / 1 kWh) 

Ceny uzyskanych ofert wynikają z nagłych i  znaczących podwyżek energii elektrycznej 

w ciągu ostatnich dni.  Stanowisko zatwierdzające przedmiotowe wyniki Zarząd 

obwarował  obowiązkiem dostarczenia przez ENTRADE Sp. z o.o. ważnej koncesji na 

prowadzenie działalności gospodarczej na obrót energią elektryczną wydanej przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.   

Ad. 6 

Nie realizowano 

 

Ad.7 

Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 15-tej, zamknął 

debatę  XCVII posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

 

Załączniki: 

Nr 1 -  Lista obecności. 

Nr 2  - Porządek obrad.  

Nr 3  - Uchwała  Nr XCVII/211/2021 w sprawie  zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na 

wykonanie zadania Powiatu Pleszewskiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu 

Domu Pomocy Społecznej dla dzieci  i młodzieży  w Broniszewicach w drodze powierzenia zadania 

publicznego na lata 2022-2026. 

 
 
Protokołowała: 

 

Beata Napierała                               
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Starosta  Maciej Wasielewski                         …………………… 

 

Wicestarosta Damian Szwedziak                   …………………… 

 

Członek Zarządu Leopold Lis         ………………….. 

 

Członek Zarządu Marek Szewczyk         ..…………………. 

 

Członek Zarządu Radomir Zdunek          …………………… 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


