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Protokół nr 112/2022 

   z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

         w dniu  26  maja 2022 r., o godz.10.40,  

                                         w siedzibie Starostwa przy ul. Poznańskiej 79, Gabinet Starosty 

 

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). 

 

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 111/2022 z posiedzenia w dniu 18 maja 2022 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) postanowił zmienić umowę zlecenie Nr 2151.12.2015 w zakresie  wynagrodzenia miesięcznego za 

wykonywanie porządku na powiatowej nieruchomości położonej w Pleszewie przy ulicy 

Poznańskiej 127/127 a. Dotychczasowe wynagrodzenie wynosiło 64,00 zł brutto Zarząd  ustalił, że 

od 1 czerwca br., wynosić będzie 300,00 zł brutto, 

b) zatwierdził wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. 

”Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z poprawą efektywności energetycznej 

budynków Pleszewskiego Centrum Medycznego”. 

Zamówienie  podzielone było na dwa zadania: 

• zadanie nr 1: „Termomodernizacja budynków Pleszewskiego Centrum Medycznego w 

Pleszewie  Sp. z o.o.” W ramach zamówienia na to zadanie wpłynęły 2 oferty. W wyniku 

przeprowadzonego postępowania i oceny ofert, jego realizację powierzono firmie 

JACK-BUD Polska SP.ZO.O. SP.K. ul. Obornicka 352, 60-689 Poznań.  Oferta spełnia 

wymogi zawarte w SWZ i   w wyniku punktowej oceny uzyskała najwyższą ilość punktów 

tj. 100.  Punktowej oceny ofert dokonano zgodnie z zasadami określonymi w SWZ. Cena 

za wykonanie zadania wynosi 5.339.421,19 zł , 

• zadanie nr 2: „Sporządzenie dokumentacji projektowej i wymiana istniejącej 

rozdzielnicy SN, transformatorów SN/nn i głównych rozdzielnic nn-0,4kV w istniejącej 

abonenckiej stacji transformatorowej w Pleszewskim Centrum Medycznym                                 

w Pleszewie”. Dla zadania nr 2  wpłynęła 1 oferta firmy CONCEPT SP. z o.o. . ul. 

Budowlanych 5, 63-400 Ostrów  Wielkopolski, której postanowiono powierzyć 

realizację tego zadania.  Oferta spełnia wymogi zawarte w SWZ. W wyniku punktowej 

oceny oferty uzyskała 100,00 pkt. Cena za wykonanie zadania wynosi: 2.321.010,00 zł 

, 
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c) zapoznał się z wynikami kontroli w Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Usługowo-

Gospodarczym, Zespole Placówek Specjalnych, Pogotowiu Opiekuńczym i Domu Dziecka w 

Pleszewie  przeprowadzonych przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Pleszewie 

w okresie od 30.03.2022 r. do 9.05.2022 r. . Kontrole zostały przeprowadzone m.in. w zakresie 

oceny zgodności stanu sanitarnego szkół z obowiązującymi przepisami oraz zapewnienia 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami, przestrzegania ustawy o ochronie zdrowia przed 

następstwami używania  tytoniu i wyrobów tytoniowych. Kontrola nie wykazała rażących 

nieprawidłowości w funkcjonowaniu ww. placówek i szkół. Nie mniej kontrolujący wskazali m.in. 

na potrzebę,  przeprowadzenia generalnych remontów łazienek, instalacji elektrycznej i 

kanalizacyjnej w niektórych pomieszczeniach  budynków przy ul. Osiedlowej. Zwrócili także uwagę, 

że poza Liceum Ogólnokształcącym, żaden z kontrolowanych budynków nie jest nie dostosowany 

do potrzeb uczniów   z niepełnosprawnościami. W przypadku Zespołu Placówek Specjalnych zalecili 

wyposażenie placówki w podnośnik lub platformy na schodach. Nadto w każdym z kontrolowanych 

budynków wskazano pomieszczenia wymagające malowania. Zarząd nie kwestionował wyników 

kontroli. Wszystkie zalecenie, szczególnie te inwestycyjne, będą realizowane na miarę posiadanych 

środków. Malowanie i bieżące prace naprawcze wewnątrz budynków będą realizowane przez 

dyrektorów kontrolowanych jednostek we własnym zakresie, w ramach bieżącego utrzymania tych 

obiektów. 

 

O godzinie 11.30 Starosta Pleszewski ogłosił przerwę w  obradach  na czas odbycia posiedzeń klubowych i  
sesji Rady Powiatu. Po wznowieniu obrad o godz.12.30, Zarząd: 
 

d) w głosowaniu (jednogłośnie, 5 głosami za) podjął uchwały: 

✓ nr CXII/246/2022 w sprawie wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu 
Pleszewskiego.  Zarząd postanowił wydłużyć na okres kolejnych 12 miesięcy umowę  z Bankiem 
Polskim PKO na wykonywanie bankowej obsługi budżetowej powiatu pleszewskiego tj. od dnia 
01.07.2022 r. do 30.06.2023 r. Podejmując decyzję Zarząd wziął pod uwagę propozycję 
niższych kosztów bankowej obsługi w/w okresie. Ponadto nieustabilizowana sytuacja na rynku 
finansowym, mogłoby się wiązać z potencjalnie  wyższymi kosztami bankowej obsługi                                                                     
w przypadku ogłoszenia nowego przetargu. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu, 

✓ nr CXII/247/2022 w sprawie wskazania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą 

Pleszewskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną  odpowiedzialności z siedzibą                                   

w Pleszewie. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad. 6  

Nie realizowano  

 

Ad. 7 

Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 13- tej, 

zamknął debatę  CXII  posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

 

Załączniki: 

Nr 1 -  Lista obecności. 

Nr 2  - Porządek obrad.  

Nr 3  - Uchwała nr CXII/246/2022 w sprawie wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu 
Powiatu Pleszewskiego.  
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Nr 4 – Uchwała  nr CXII/247/2022 w sprawie wskazania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki 

pod firmą Pleszewskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną  odpowiedzialności z siedzibą                    

w Pleszewie . 

 
 

 
Protokołowała: 

 

Beata Napierała                               

Starosta  Maciej Wasielewski                       …………………… 

 

Wicestarosta Damian Szwedziak                …………………… 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 


