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Protokół nr 132/2022 

   z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

         w dniu 30 listopada 2022 r., o godz.11,00 

                                         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). 

 

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 130/2022 z posiedzenia z dnia 10 listopada 2022 r., oraz  

nr 131/2022 z dnia 16 listopada 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) zmian w budżecie powiatu pleszewskiego na 2023 r., 

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu pleszewskiego , 

c) delegowania Radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,. Rekomendowanymi przez 
Zarząd kandydatami są dotychczasowi członkowie ww. Komisji, tj. Radny Andrzej Biesieda                   
i Radny Leopold Lis, 

d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług publicznego  transportu zbiorowego 
w powiatowych przewozach pasażerskich,  dla których organizatorem jest Powiat Pleszewski.  
 

Ad.5 

Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk; 

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

• Nr CXXXII/293/2022 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2023 rok. 
Zgodnie z regulacją art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny                             

i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 447 ze zm.) Zarząd Powiatu sprawuje 

kontrolę nad organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, 

prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.                          

Do sprawowania kontroli Zarząd Powiatu może upoważnić w formie pisemnej członka zarządu, 

pracownika urzędu albo kierownika jednostki organizacyjnej powiatu. Kontrola jest 

przeprowadzana zgodnie z procedurą określającą zasady sprawowania kontroli, przyjętą 

uchwałą nr XXXI/59/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 23 października 2019 roku, 

zmienioną uchwałą nr CIX/236/2022 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2022 

roku. W celu realizacji zadań kontrolnych powołuje się zespół ds. kontroli nad organizatorem 

rodzinnej pieczy zastępczej oraz zespół ds. kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi 

rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Zespoły przygotowują 

roczne plany kontroli, które zatwierdza Zarząd Powiatu w Pleszewie. Z przeprowadzonych 

kontroli sporządza się protokół. W związku z tym, że zbliża się czas wyczerpania planu kontroli 

przyjętego uchwałą Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr XCV/210/2021 z dnia 15 listopada 2021 
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roku, niniejszą uchwałą określa się plan kontroli na kolejny okres. Uchwała stanowi załącznik 

nr 3 do Protokołu , 

• Nr CXXXII/294/2022 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na 

powierzenie zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i 

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie 

powiatu pleszewskiego w 2023r. 

W ramach otwartego konkursu wpłynęło 6 ofert. W wyniku oceny formalnej 2 oferty oceniono 

negatywnie, 4 oferty zakwalifikowano do oceny merytorycznej. W wyniku oceny merytorycznej  

realizację przedmiotowego zadania powierzono Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych 

„Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze ul. Stefana Batorego 8 , 56-200 Góra .                            

W związku z powyższym  wymienione Stowarzyszenie będzie udzielać nieodpłatnej pomocy  

prawnej , świadczyć nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz realizować zadania z zakresu 

edukacji prawnej na terenie Powiatu Pleszewskiego w 2023 roku. Uchwała stanowi załącznik 

nr 4 do protokołu, 

b) wyraził zgodę na przekazanie ZST w Pleszewie wyposażenia meblowego o wartości ponad 838 000 

zł, zakupionego w ramach zamówienia „Dostawa mebli gotowych dla Zespołu Szkół Technicznych 

w Pleszewie” do Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie. W ramach zamówienia zakupiono, m.in. 

ławki szkolne – 400 szt., krzesła szkolne – 850 szt., biurka nauczycielskie – 34 szt., biurka do 

pracowni informatycznych, szafki uczniowskie, fotele biurowe. Wyposażenie protokolarnie zostało 

odebrane od wykonawcy 17 listopada 2022 r, 

c) pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha 

Kilara w Pleszewie o dofinansowanie w 2023 roku organizacji drugiego etapu Pleszewskiego 

Konkursu Fletowego. W  pierwszym etapie konkursu udział wzięło 56 flecistów, którzy przyjechali 

z 28 miast naszego kraju. W  konkursie bierze  udział również młodzież z Powiatu Pleszewskiego .  

Zarząd wyraził zgodę  na dofinansowanie przedmiotowego konkursu   w kwocie 4.000,00 zł., 

d) zatwierdził wyniki przetargu na zadanie  pn. „Udzielenie  długoterminowego  kredytu  bankowego 

w wysokości 6.463.388,08 zł z przeznaczeniem  na  finansowanie planowanego deficytu budżetu 

Powiatu Pleszewskiego”. Bankiem udzielającym przedmiotowego kredytu będzie Bank  Spółdzielczy 

w Pleszewie. W ramach przetargu oferty złożyły dwa banki: 

✓ Bank Spółdzielczy w Pleszewie, ul. Kraszewskiego 11, 63-300 Pleszew, 

✓ Bank Gospodarstwa Krajowego, Aleje Jerozolimskie 7, 00–955 Warszawa, 

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych                 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W wyniku przeprowadzonego postępowania 

przetargowego ustalono, że  korzystniejszą ofertę złożył Bank Spółdzielczy w Pleszewie.  Oferta BS 

spełnia wymogi zawarte w SIWZ i w wyniku punktowej oceny ofert uzyskała maksymalną liczbę 

punktów t.j. 100.  Warunki przedstawione w ofercie: prowizja: 0,00 %, oprocentowanie: WIBOR 1 

M + 0,40 p.p. Łączny koszt kredytu wyliczony zgodnie z zasadami określonymi w Specyfikacji 

warunków zamówienia na potrzeby oceny ofert wyniesie: 5.858.847,11 zł .  

 

Ad. 6  

Zarząd przyjął informacje  Wicestarosty Damiana Szwedziaka o  naborze wniosków o dofinansowanie 

z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Nabór rozpoczął się 24 listopada i potrwa do 31 stycznia 

2023 r. Dofinansowanie przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań 

inwestycyjnych w ramach następujących obszarów inwestycyjnych:                                                                                                                                       
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• finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) lub znajdującym się w 

ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami, do którego tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania 

wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego posiada wnioskodawca;   

• udzielanie przez wnioskodawcę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy 

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.                                                                                                                                                                                                     

 Wymagany jest wkład własny w wysokości nie niższej niż 2% wartości zadania inwestycyjnego. 

Wnioskodawca może złożyć maksymalnie dziesięć wniosków o dofinansowanie w trzech 

kategoriach: do 150 000 złotych, do 500 000 złotych, do 3 500 000 złotych. Wnioski należy 

składać do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego                        

w Aplikacji Polski Ład.   Zarząd postanowił aplikować o te środki na prace remontowe w 

wybranych obiektach DPS Pleszew, tj. tych które są wpisane do ewidencji bądź rejestru 

zabytków.         

Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 12.30 zamknął 

debatę  CXXXII posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 
Załączniki: 

Nr 1 -  Lista obecności. 

Nr 2  - Porządek obrad.  

Nr 3 -  Uchwała Nr  CXXXII/293/2022 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2023 rok. 
Nr 4  - Uchwała Nr CXXXII/294/2022 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego z 
zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie 

powiatu pleszewskiego w 2023r. 
 
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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