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 Protokół nr 120/2022 

   z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

         w dniu 19 sierpnia  2022 r., o godz.9.00 

                                         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 usprawiedliwił nieobecność Wicestarosty Pleszewskiego Damiana Szwedziaka   oraz 

przedstawił proponowany porządek obrad (zał. nr 2 prot.). 

Ad. 2 

Zarząd, przez aklamację, przyjął protokół   Nr 119/2022 z posiedzenia w dniu 9 sierpnia 2022 r. (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 2022 r, 

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu pleszewskiego, 

c) zmiany w sprawie zmiany Uchwały Nr X/84/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 13 grudnia 

2019 r. 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, 

d) wyrażenia zgody na przekazanie Miastu i Gminie Pleszew w drodze darowizny nieruchomości 

stanowiących własność Powiatu Pleszewskiego.  

Ad.5 

Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk; 

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

✓ Nr CXX/269/2022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu: 

„Popojutrze zawodowo” realizowanego w ramach Priorytetu IV Innowacje społeczne i 

współpraca ponadnarodowa Działanie 4.1 Innowacje społeczne współfinansowanego 

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   

Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie w 2022 roku zamierza przystąpić do realizacji 

projektu: „Popojutrze zawodowo” realizowanego w ramach Priorytetu IV Innowacje 

społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Projekt 

dotyczy wdrażania do programu nauczania innowacji „EKO-LOGIKA. Sztuka roślinnego 

gotowania”. W ramach projektu 10 uczniów będzie brało udział w warsztatach 

wegańskich, 1 nauczyciel będzie uczestniczył w warsztatach wdrożeniowych 

przygotowujących do samodzielnego prowadzenia zajęć. Poza tym szkoła otrzyma 

produkty spożywcze do gotowania podczas zajęć, poradniki wegańskiego gotowania, 

materiały edukacyjne, gotowe scenariusze warsztatów wraz z video materiałami, 

doposażenie w narzędzia do gotowania wegańskiego. Sprzęt jest w 100% dofinansowany 
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w ramach projektu, a jego maksymalna wartość wynosi 5.000 zł brutto. Uchwała stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu, 

✓ Nr CXX/270/2022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji pilotażowego 

programu: „ Aktywny Samorząd” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.   

Powiat Pleszewski realizuje program „  Aktywny Samorząd” ze środków pochodzących z 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Beneficjentami są niepełnosprawni mieszkańcy powiatu pleszewskiego spełniający 

kryteria uczestnictwa określone w programie. Program realizowany jest w dwóch 

modułach tj.: Moduł I : 

Obszar A – likwidacja bariery transportowej, 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie 

informacyjnym, 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się, 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla 

osoby zależnej. 

        Moduł II – kształcenie na poziomie wyższym. 

Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu, 

✓ Nr CXX/271/2022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji programu: 

„Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” realizowanego ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.   

Powiat Pleszewski przystąpił do realizacji programu „Samodzielność-Aktywność-

Mobilność!” ze środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. Beneficjentami będą niepełnosprawni mieszkańcy Powiatu 

Pleszewskiego spełniający kryteria uczestnictwa określone w programie. Program 

realizowany będzie w dwóch modułach tj.,, Mieszkanie dla Absolwenta’’   oraz ,,Dostępne 

mieszkanie.’’  Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                          

w Pleszewie. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu,  

 

b) pozytywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Mieszkańców Gminy 

Dobrzyca  w sprawie  dofinansowania  zawodów o „I Puchar Polski Federacji WPC w martwym ciągu 

RAW-Dobrzyca”. Zawody odbędą się pod patronatem Burmistrza Gminy Dobrzyca oraz Starosty 

Pleszewskiego.   Zarząd udzielił dofinansowania w kwocie  5.000,00 zł. 

Ad. 6  

 Przyjął informacje:  

Starosty Pleszewskiego  Macieja Wasielewskiego  nt. przyjętego toku postępowania zmierzającego do 

ostatecznego rozliczenia inwestycji pn. Modernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie”. Umowa 

o realizację przedmiotowej inwestycji została zawarta z Firmą Antczak Sprzątanie, Remonty, Handel Sp. 

z o.o. z Kalisza, jako jej Głównym Wykonawcą. Wartość umowy z uwzględnieniem aneksów opiewa na  

3 458 095,75 zł. W trakcie realizacji zadania Zarząd, na wniosek Głównego Wykonawcy, akceptował 

umowy z czterema firmami o podwykonawstwo, tj. z firmą: 

• NowaBudownictwo  na kwotę 695 718,55 zł 

• PAGRA Sp. z o.o. na kwotę  791 992,76 zł 

• PHU INSTALATOR S.C. na kwotę 933 658,92 zł 
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• TECH-FEN Grzegorz Osiewała na kwotę 915 847,24 zł. 

Zgodnie z umową, rozliczenie inwestycji powinno nastąpić w oparciu o fakturę końcową wystawioną 

przez Głównego Wykonawcę, po przedstawieniu dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom. W przeciwnym razie, tj. w sytuacji kiedy Główny Wykonawca będzie 

się uchylał od zapłaty należności podwykonawcom,  płatności te będą regulowane bezpośrednio przez 

Zamawiającego, z odpowiednim pomniejszaniem należności Głównego Wykonawcy wynikających                          

z wystawionej przez niego faktury.   Wykonawca wystawił fakturę końcową na 3 458 095,75 zł. Termin 

płatności faktury upłynął w dniu 8 sierpnia br. Do dzisiaj, mimo wcześniejszych wezwań, Główny 

Wykonawca nie przedstawił żadnych dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnych zobowiązań 

względem podwykonawców. Wobec czego Powiat uruchomił już tryb bezpośredniej płatności na rzecz 

jednego z podwykonawców, tj. firmy Nowa Budownictwo. W stosunku do pozostałych 

podwykonawców trwa procedura weryfikacji przedłożonych dokumentów uprawniających do 

dokonania wymaganych płatności. Biorąc pod uwagę fakt, że termin rozliczenia przyznanych przez 

Urząd Marszałkowski środków na realizację ww. inwestycji upływa z dniem 31 sierpnia br., Zarząd 

postanowił wystąpić z wnioskiem o jego wydłużenie do 31 października br.  

 

Ad. 7 

Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 11- tej, 

zamknął debatę  CXX  posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

 

Załączniki: 

Nr 1 -  Lista obecności. 

Nr 2  - Porządek obrad.  

Nr 3 – Uchwała Nr CXX/269/2022  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu: 

„Popojutrze zawodowo” realizowanego w ramach Priorytetu IV Innowacje społeczne i współpraca 

ponadnarodowa Działanie 4.1 Innowacje społeczne współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   

Nr 4 – Uchwała Nr CXX/270/2022 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji programu: 

„Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.   

 
Protokołowała: 

 

Beata Napierała                               

Starosta  Maciej Wasielewski                       …………………… 

 

Wicestarosta Damian Szwedziak                nieobecny  

 

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

 

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

 

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