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Protokół nr 134/2022 

   z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

         w dniu 21 grudnia 2022 r., o godz 12.00 

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

Ad. 2 

Zarząd, przez aklamację, przyjął protokół  Nr 133/2022 z posiedzenia z dnia 9 grudnia 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 2022r.,  

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

c) ustalenia cen maksymalnych oraz opłat dodatkowych za usługi w publicznym transporcie 

zbiorowym na liniach użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Pleszewski, 

d) zatwierdzenia planów pracy  stałych Komisji  Rady Powiatu w Pleszewie na 2023 rok, 

e) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Pleszewie na 2023 rok, 

f) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok. 

 

Ad.5 

Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk; 

a) przyjął : 

✓ autopoprawkę Zarządu Powiatu do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Pleszewskiego na 2023 roku. Proponowane w ramach autopoprawki zmiany 

 dotyczą : 

➢ publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których 

organizatorem jest Powiat Pleszewski. 

W związku z tym w budżecie powiatu Pleszewskiego zabezpiecza się środki stanowiące wkład 

własny organizatora w łącznej wysokości 311.817,30 zł.  

Pozostałą dla sfinansowania świadczenia w/w usług kwotę 463.095 zł stanowić będzie dopłata                      

z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 

Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 1 grudnia 2022 r. poinformował, iż złożony przez Powiat 

Pleszewski wniosek o objęcie dopłatą w 2023 r., zadań w zakresie przewozów autobusowych            

o charakterze użyteczności publicznej, został rozpatrzony pozytywnie. Dla podpisania umowy 

o udzielenie dopłaty niezbędne jest przedstawienie potwierdzenia przez Powiat Pleszewski 

zabezpieczenia środków własnych w uchwale budżetowej na 2023 rok, 

➢ wydłużenia terminu realizacji zadań : 

-  pn. „Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej wraz z poprawą efektywności 

energetycznej budynków Pleszewskiego Centrum Medycznego” objętej dofinansowaniem 

z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zmiana 
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polega na przeniesieniu płatności większości wydatków zaplanowanych na realizację 

inwestycji z 2022 roku na 2023 rok – kwota 6.114.590,41 zł. 

- pn. „Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim”. 

Zmiany polegają na przesunięciu wydatków wysokości 310.000 zł. Zwiększa się plan 

wydatków przeznaczonych na realizację w/w projektu o. Zmiana wiąże się z wydłużeniem 

terminu realizacji opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej przedsięwzięcia 

do 16 stycznia 2023 roku, 

✓ autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego. 

Proponowane w ramach autopoprawki zmiany wynikają głównie  z autopoprawki Zarządu 

Powiatu w Pleszewie do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego 

na 2023 rok, 

b) przyznał na okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 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 początkującego o 

najwyższym poziomie 

wykształcenia 

% dodatku funkcyjnego wg 

stawki minimalnej 

wynagrodzenia zasadniczego 

nauczyciela początkującego                 

o najwyższym poziomie 

wykształcenia 

1. I LO 30%  90%  

2. ZSU-G 30%  90%  

3. ZPS 30%  90%  

4. ZST 30% 82%  

5. CKZ 16%  72% 

6. PP-P 16%  72%  

 

 

Wysokość dodatku  motywacyjnego Wysokość  dodatku  funkcyjnego 

od 5% do 30%  ( od 185 zł do 1 107 zł ) od 35% do 90% (od 1 292 zł do 3 321 zł ) 

 

Ad. 6  
Nie realizowano  

 

Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 14.00 zamknął 

debatę  CXXXIV posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

 

Załączniki: 

Nr 1 -  Lista obecności. 

Nr 2  - Porządek obrad.  
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Protokołowała: 
 

Beata Napierała                           

Starosta  Maciej Wasielewski                       …………………… 

 

Wicestarosta Damian Szwedziak                 …………………… 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


