
            Protokół nr 25/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

w dniu 6 września 2019 r., o godz. 10-tej 
                                         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: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad – do proponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono. 

3. Stanowisko Zarządu w sprawie założeń do projektu budżetu powiatu na 2020r. 

4. Wolne głosy i wnioski. 

 

Ad. 3 

Zarząd w jednomyślnym głosowaniu przyjął następujące założenia do projektu budżetu Powiatu 

Pleszewskiego na 2020 rok: 

- utrzymanie bieżących wydatków rzeczowych na poziomie 2019 roku; 
Jednocześnie postanowiono, iż placówki oświatowe – podobnie jak w 2019 roku – wydatki rzeczowe 
planować będą w układzie kwartalnym. Oznacza to, że plan finansowy sporządzony na potrzeby 
projektu budżetu, obejmował będzie wydatki rzeczowe przewidziane do poniesienia w I kwartale 
2020 roku.  

- następujące założenia dotyczące wynagrodzeń: 

1. Dla niżej wymienionych jednostek: 

− Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie, 

− I Liceum  Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Pleszewie, 

− Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie, 

− Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie, 

− Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie, 

− Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie, 

zakłada się: 

a) zaplanowanie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych na poziomie 2019 roku przy 

uwzględnieniu całorocznych skutków wzrostu wynagrodzeń, który nastąpił  

w 2019 roku, 

b) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych na 

poziomie 6,0 % (przy uwzględnieniu planowanego w 2020 roku poziomu płacy minimalnej).  

2. Dla niżej wymienionych jednostek: 

− Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie, 

− Domu Dziecka w Pleszewie, 

− Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie, 

− Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach, 

− Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, 

− Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, 

− Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie, 

− Starostwa Powiatowego w Pleszewie 

zakłada się średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników na poziomie 6,0 % (przy 

uwzględnieniu planowanego w 2020 roku poziomu płacy minimalnej). 



3. Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie zakłada się zaplanowanie 

wynagrodzeń pracowników zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2020 rok i innymi 

regulacjami prawnymi określającymi wynagrodzenia pracowników tej jednostki. 

 

4. Dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie zakłada się zaplanowanie 

wynagrodzeń pracowników zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2020 rok i innymi 

regulacjami prawnymi określającymi wynagrodzenia pracowników tej jednostki. 
 

 
Ad. 4 
Nie realizowano 
Ad. 5 
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz.10:30, zamknął 
debatę XXV posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 
 
 
 
Załączniki: 
Nr 1 -  lista obecności 

 
 
 
 
Protokołowała: 
 
Beata Napierała 

Starosta  Maciej Wasielewski  ……………………… 
 

Wicestarosta Damian Szwedziak              ………………………… 
 

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

Członek Zarządu Marek Szewczyk       nieobecny 
 

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

 


