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                                                                 Protokół nr 99/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

   w dniu 29 grudnia 2021 r., o godz.10.00,  

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

2. Marian Sztamburski  - Radca Prawny (ZRP) 

3. Krzysztof Zawada      - Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa  (BKZ)  

 

Ad. 1 

Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski dokonując otwarcia posiedzenia powitał zebranych, stwierdził 

quorum , usprawiedliwił nieobecność Członka Zarządu  Leopolda Lisa oraz przedstawił proponowany 

porządek obrad (zał. nr 2 prot.). 

 

Ad. 2 

Zarząd, przez aklamację, przyjął protokół   nr 98/2021 z posiedzenia w dniu 21 grudnia br. 2021 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 zmiany uchwały 

nr XXXVI/283/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 sierpnia 2018 r.  w sprawie zatwierdzenia projektu 

oraz udzielenia pełnomocnictw do realizacji w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. projektu 

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Pleszewskim (V)” współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014 -2020. 

Ad. 5 

Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk; 

a) w głosowaniu (jednogłośnie, 4 głosami - za) podjął uchwały : 

• NR XCIX/215/2021 w sprawie długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do 

wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Sprawa dotyczy 

sposobu wyliczania indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Przedmiotową uchwałą do ustalenia  

ww. relacji na lata   2022-2025 Zarząd przyjął trzyletni okres. Zarząd Powiatu jest zobowiązany, 

w terminie do 31 grudnia 2021 r., do dokonania wyboru długości okresu średniej arytmetycznej 

stosowanego do wyliczenia ww. relacji i poinformowania o wyborze właściwej izby 

obrachunkowej oraz Rady Powiatu w Pleszewie.  Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu,  

• Nr XCIX/216/2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny wyposażenia 

Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. Na wniosek Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie, znak PF.0761.12.2021 z dnia 7 grudnia 

2021 r., do budżetu  Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok wprowadzono dochód w kwocie 

60 000,00 zł pochodzący z wypracowanych dochodów - obciążeń za koszty użytkowania 

ambulansu wraz z obsługą, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy KP PSP w Pleszewie, 
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a Pleszewskim Centrum Medycznym.  Wymienioną kwotę zadysponowano na zakup 

wyposażenia na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Pleszewie. W 

związku  z powyższym Starostwo Powiatowe w Pleszewie, w  dniu 28 grudnia br. zakupiło sprzęt 

komputerowy w postaci serwera z dyskami, komputerów stacjonarnych, laptopów, monitorów, 

pamięci, oraz armaturę łazienkową  w postaci kabin prysznicowych.   W związku z tym, zgodnie  

z art. 32 ust. 2. pkt 3 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku   o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 

2020 r., poz. 920 ze zm.), 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. Uchwała stanowi załącznik 

nr 4 do protokołu, 

• Nr XCIX/217/2021  sprawie zmian  w budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2021 r.  Zmiany 

polegają na przesunięciach  w planach finansowych jednostek. Uchwała stanowi załącznik nr 5 

do protokołu , 

• Nr XCIX/217/2021  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pleszewskiego. 

Zmiany WPF aktualizuje się stosownie do proponowanych zmian budżetowych. Uchwała 

stanowi załącznik nr 6 do protokołu , 

 
b) przyznał na okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. dodatki motywacyjne i funkcyjne 

dyrektorom szkół i placówek oświatowych, w wysokościach przedstawionych w poniższej tabeli  
 

l.p. Szkoła/placówka % dodatku motywacyjnego wg 

stawki minimalnej 

wynagrodzenia zasadniczego 

nauczyciela stażysty o 

najwyższym poziomie 

wykształcenia 

% dodatku funkcyjnego wg 

stawki minimalnej 

wynagrodzenia zasadniczego 

nauczyciela stażysty o 

najwyższym poziomie 

wykształcenia 

1. I LO 30% (885 zł) 80% (2 359 zł) 

2. ZSU-G 30% (885 zł) 80% (2 359 zł) 

3. ZPS 30% (885 zł) 80% (2 359 zł) 

4. PP-P 16% (472 zł) 62% (1 828 zł) 

5. ZST 30% (885 zł) 72% (2 123 zł) 

6. CKZ 16% (472 zł) 62% (1 828 zł) 

 

 

Wysokość dodatku  motywacyjnego Wysokość  dodatku  funkcyjnego 

od 4,5% do 31%  ( od 133 zł do 914 zł) 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). 

c) wyraził zgodę na zawarcie  porozumienia w sprawie realizacji wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 

dnia 15 listopada 2021 roku. poprzez odroczenie spłaty zobowiązania do  dnia 31 marca 2022 r., co 

umożliwi  pozyskanie środków finansowych na realizację wyroku, który dotyczy szkody związanej   



 

3 

 

z działalnością SPZOZ Pleszew. Wyrok niniejszy jest wynikiem uwzględnionej apelacji wniesionej 

przez powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Kaliszu w sprawie I C 1820/16. 

 

Ad.6  

Nie realizowano  

 

Ad.7 

Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 12-tej, zamknął 

debatę  XCIX posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

 

Załączniki: 

Nr 1 -  Lista obecności. 

Nr 2  - Porządek obrad.  

Nr 3  - Uchwała  NR XCIX/215/2021 w sprawie długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do 

wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych. 

Nr 4 – Uchwała Nr XCIX/216/2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny 

wyposażenia Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. 

Nr 5 – Uchwała Nr XCIX/217/2021  sprawie zmian  w budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2021 r.   

Nr 6 – Uchwała Nr XCIX/218/2021  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Pleszewskiego. 

 
 
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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