Protokół nr 37/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie
w dniu 13 grudnia 2019 r., o godz. 10.45
w siedzibie Starostwa przy ul. Poznańskiej 79, sala 107
W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu wg załączonej listy obecności (załącznik nr 1
do protokołu ).
Ad. 1
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski dokonując otwarcia posiedzenia powitał zebranych,
stwierdził quorum oraz przedstawił proponowany porządek obrad (załącznik nr 2 do
protokołu).
Ad. 2
Zarząd, przez aklamację, przyjął protokół nr 36/2019 z posiedzenia w dniu 5 grudnia 2019 r.
(uwag nie wniesiono).
Ad. 3
Do proponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono.
Ad. 4
Zarząd pozytywnie zaopiniował autopoprawki do :
a) do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2019 rok
(załącznik nr 3 do protokołu),
b) do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Powiatu Pleszewskiego (załącznik nr 4 do protokołu),
c) do projektu uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2020r. (załącznik nr 5 do
protokołu),
d) do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Pleszewskiego (załącznik nr 6 do protokołu).
Ad. 5
Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk :
a) Wicestarosta jako Przewodniczący zespołu kontrolującego powołanego przez Zarząd
Powiatu uchwałą nr XXXI/60/2019 z dnia 23 października 2019r. przedstawił Zarządowi
wyniki kontroli doraźnej przeprowadzonej w placówce opiekuńczo – wychowawczej w
Pogotowiu Opiekuńczym w Pleszewie w dniu 10 grudnia 2019r. Kontrola została
przeprowadzona w następującym zakresie :
- realizacja zaleceń pokontrolnych wynikających z wystąpienia pokontrolnego
Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 maja 2019r., znak PS-III.431.1.8.2019.11,
- prawidłowości stosowania przez Pogotowie Opiekuńcze w Pleszewie przepisów
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przepisów wykonawczych
oraz zapisów regulaminu organizacyjnego , w tym rzetelnego prowadzenia
dokumentacji,
- prawidłowości stosowania nadzoru nad pracownikami przez Dyrektora Pogotowia
Opiekuńczego w Pleszewie.

Zespół kontrolujący zapoznał się z dokumentami oraz wysłuchał wyjaśnień Dyrektora
Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie.
Ustalono, że wszystkie punkty zaleceń pokontrolnych wydanych przez Wojewodę
Wielkopolskiego zostały przez jednostkę zrealizowane.
Zespół zaproponował , a Zarząd Powiatu zlecił dyrektorowi i pracownikom
kontrolowanej placówki dalsze respektowanie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej oraz podjęcie wszelkich starań w oparciu o doświadczenie zawodowe
by podobna sytuacja konfliktowa się nie powtórzyła. Jest to placówka, która ma do
czynienia z dziećmi z tzw. trudnych rodzin dlatego relacje dzieci z opiekunami powinny
być przedmiotem szczególnej uwagi. Samego Dyrektora Zarząd zobowiązał do
wzmożonej kontroli nad prawidłowością zadań wykonywanych przez placówkę i jej
pracowników.
Zarząd postanowił przeprowadzić w 2020r. kontrolę Organizatora Pieczy Zastępczej na
terenie całego Powiatu Pleszewskiego.
Ad. 6
1) Skarbnik Powiatu zapoznał Zarząd z treścią uchwały nr SO-0952/27/11/Lu/2019 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 7 grudnia 2019r. pozytywnie
opiniującej projekt uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2020r.
2) Skarbnik Powiatu zapoznał Zarząd z treścią uchwały nr SO-0957/27/11/Lu/2019r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 7 grudnia 2019r.
pozytywnie opiniującej projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Pleszewskiego na lata 2020 – 2032.
Ad.7
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 11.10,
zamknął debatę XXXVII posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie.
Załączniki:
Nr 1 - lista obecności.
Nr 2 - porządek obrad.
Nr 3 – autopoprawka Zarządu powiatu w Pleszewie do projektu uchwały w sprawie zmiany
budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2019 rok.
Nr 4 – autopoprawka Zarządu Powiatu w Pleszewie do projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego.
Nr 5 – propozycje zmian w ramach autopoprawki Zarządu Powiatu w Pleszewie do projektu
uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok.
Nr 6 – propozycje zmian w ramach autopoprawki Zarządu Powiatu w Pleszewie do projektu
uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego.
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