Protokół nr 11/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie
w dniu 13 marca 2019 r., o godz. 15.00
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 10/2019 z posiedzenia w dniu
(uwag nie wniesiono).

5 marca 2019 r.,

Ad. 3
Do proponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono.
Ad. 4
Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk, w głosowaniu (jednogłośnie, 5 głosami – za),
uchwałami:
1. Nr XI/20/2019 udzielił pełnomocnictwa Pani Lilli Deleszkiewicz – Dyrektorowi Liceum i
Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie do realizacji programu Erasmus+: Edukacja
Szkolna. Akcja 2. Liceum i Gimnazjum im. Stanisława w Pleszewie w 2019 roku zamierza
przystąpić do realizacji projektu: White pigeon (Biały Gołąb) w ramach Programu Erasmus+
Edukacja szkolna. Akcja 2. Projekt skupiający 5 szkół z Polski, Turcji, Węgier, Włoch i Rumunii
ma na celu rozwijanie kompetencji przekrojowych i międzykulturowych na tle scenariusza z
prawdziwego życia w komiksie internetowym zatytułowanym Biały Gołąb, korzystanie z
możliwości narzędzi Web 2.0, pięciu różnych dyscyplin w tym procesie, poprawę umiejętności
językowych uczestników projektu w języku angielskim. W projekcie weźmie udział 4 uczniów z
każdej szkoły partnerskiej i 2 nauczycieli. Wyjazdy będą organizowane do Turcji, Węgier, Włoch i
Rumunii. Wnioskowana kwota dofinansowania to ok. 20 000 EURO. Projekt będzie realizowany
przez 2 lata, licząc od września 2019 roku. Przystąpienie LiG w Pleszewie do ww. projektu nie
wymaga wniesienia pieniężnego wkładu własnego. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
2. Nr XI/21/2019 udzielił pełnomocnictwa Pani Elżbiecie Kwiatek – Dyrektorowi Zespołu Placówek
Specjalnych w Pleszewie do realizacji Programu Erasmus +: Współpraca na rzecz innowacji i
wymiany dobrych praktyk KA201-Partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej. Zespół Placówek
Specjalnych w Pleszewie w 2019 roku zamierza przystąpić do realizacji projektu: Zaloguj się do
życia! Tradycje i nowoczesność w aktywizowaniu czasu wolnego w ramach Programu Erasmus+
Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk KA201-Partnerstwa strategiczne dla
edukacji szkolnej. W ramach projektu, którego głównym celem jest łączenie tradycji z
nowoczesnością uczniowie ZPS w Pleszewie będą brali udział w wyjazdach zagranicznych w
zakresie współpracy ze szkołami partnerskimi z Czech, Niemiec i Turcji. W projekcie będzie brało
udział po 4 uczniów ze szkół partnerskich oraz 4 nauczycieli opiekunów. Wnioskowana kwota
dofinansowania to ok. 48 800 EURO. Termin realizacji projektu: 1 września 2019 roku – 31 sierpnia
2021 roku. Przystąpienie ZPS w Pleszewie do ww. projektu nie wymaga wniesienia pieniężnego
wkładu własnego. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu,
3. XI/22/2019 dokonał zmian budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2019 r.. Zmiany wprowadzono m.in.
na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych w ustawie budżetowej na 2019
rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań rządowych oraz kwotach dotacji na zadania
z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych
Powiatu. W związku z w/w informacją zmieniono plan dochodów i wydatków budżetowych
o następujące kwoty:
a. zwiększenie o 1 923 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami
i
nieruchomościami,
1

b. zwiększenie o 131 667 zł w rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży
Pożarnej,
c. zwiększenie o 94 635 zł w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia,
d. zmniejszenie o 84 501 zł w rozdziale 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby
rolnictwa.
Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.57.2019.6) zwiększono
plan dochodów i wydatków budżetowych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 2 892 zł z
przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane,
zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca
2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe
zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.
Nadto dokonano zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie, Liceum i Gimnazjum im.
Stanisława Staszica w Pleszewie i Starostwa Powiatowego w Pleszewie w Pleszewie. Uchwała
stanowi załącznik nr 5 do protokołu

Ad.5
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz.15:20 zamknął
debatę XI posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie.
Załączniki:
Nr 1 - lista obecności
Nr 2 – porządek obrad
Nr 3 - uchwała nr XI/20/2019 (pełnomocnictwo dla Dyrektora LiG)
Nr 4 – uchwała nr XI/21/2019 (pełnomocnictwo dla Dyrektora ZPS)
Nr 5 – uchwała nr XI/22/2019 (zmiany budżetowe)

Protokołowała:
Urszula Balicka
Sekretarz Powiatu

Starosta Maciej Wasielewski

…………………………

Wicestarosta Damian Szwedziak

…………………………

Członek Zarządu Leopold Lis

…………………………

Członek Zarządu Marek Szewczyk

…………………………

Członek Zarządu Radomir Zdunek

…………………………
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