Protokół nr 17/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie
w dniu 28 maja 2019 r., o godz. 10.00
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. Leszek Bierła
- Dyrektor PUP
2. Piotr Janiak
- Z-ca Dyrektora PUP
3. Grażyna Kaczmarek - Dyrektor PCPR
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 16/2019 z posiedzenia w dniu 22 maja 2019 r. (uwag nie
wniesiono).
Ad. 3
Do proponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono.
Ad. 4
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie:
a) zmiany uchwały nr XXXVI/283/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 sierpnia
2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu oraz udzielenia pełnomocnictw do realizacji w okresie
od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w Powiecie Pleszewskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020,
b) zatwierdzenia projektu oraz udzielenia pełnomocnictw do realizacji w okresie od 01.01.2019 r.
do
31.12.2020
r.
projektu
„Aktywizacja
zawodowa
osób
bezrobotnych
i poszukujących pracy w powiecie pleszewskim (V)” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego 2014 – 2020,
c) udzielenia Zarządowi Powiatu w Pleszewie wotum zaufania,
Ad. 5
Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk :
a) w głosowaniu (jednogłośnie, 5 głosami - za), Zarząd podjął uchwałę nr XVII/29/2019 w sprawie
przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Pleszewskiego za rok 2018. Uchwała stanowi załącznik nr
3 do protokołu,
b) przyjął sprawozdanie z realizacji zadań ;
• Powiatu Pleszewskiego z zakresu pomocy społecznej oraz zasobów pomocy
społecznej,
• przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie oraz sytuacji na rynku pracy,
c) pozytywnie rozpatrzył wniosek Burmistrza Gminy Chocz o dofinansowanie V Rodzinnego Rajdu
Rowerowego i przyznał na ten cel kwotę 2 tys. zł. Rajd odbędzie się 29 czerwca br., trasa rajdu
przebiega po terenie gminy Chocz. Uczestnikami rajdu są przedstawiciele wszystkich pokoleń
z Powiatu Pleszewskiego,

d) negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektor Radosława Kołacińskiego z Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu w sprawie udzielenia wsparcia finansowego
w zakresie realizacji zakupu karetki sanitarnej transportowej. Koszt zakupu pojazdu wynosi 280
tys. zł. Ten rodzaj pojazdu jest wykorzystywany przez Szpitalny Oddział Ratunkowy do realizacji
transportów pacjentów niezdolnych do samodzielnego poruszania się po zakończeniu
hospitalizacji w szpitalu. Zarząd negatywnie odniósł się do wniosku z uwagi na ograniczone
środki budżetu powiatu. W priorytecie byłoby wsparcie finansowe dla powiatowego szpitala
PCM , który ma również potrzeby w zakresie unowocześnienia taboru,
Przewodniczący Zarządu Powiatu ogłosił przerwę o godzinie 12.00 w celu umożliwienia przejścia
członkom Zarządu do Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie, gdzie nastąpiło wznowienie obrad
Zarządu wspólnie z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu. W trakcie wspólnego posiedzenia dyskutowano
nad zabezpieczeniem pomieszczeń dla Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie, a także dokonano
wizji lokalnej pomieszczeń użytkowanych obecnie przez Zespól Placówek Specjalnych i Ośrodek
Interwencji Kryzysowej. .W skład Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie wchodzą:Szkoła Podstawowa Specjalna:
➢ 44 uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną
➢ 27 uczniów z umiarkowaną/znaczną niepełnosprawnością intelektualną
➢ 17 uczniów z głęboką niepełnosprawnością
Gimnazjum ( do 31.08.2019r.):
➢ 11 uczniów z lekką niepełnosprawnością
➢ 7 uczniów z umiarkowaną/znaczną niepełnosprawnością intelektualną
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy :
➢ 28 uczniów z umiarkowaną/znaczną niepełnosprawnością
Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia
➢ 31 uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną.
Problemem szkoły jest brak wystarczającej liczby pomieszczeń i ich ograniczona powierzchnia, a
także bariery architektoniczne znajdujące się w budynku. W zakresie infrastruktury zewnętrznej
problemem jest brak boiska sportowego, niebezpieczny wjazd do szkoły od ulicy Zielonej, brak
parkingu. Wymiany wymaga wyposażenie szkoły: pracownia komputerowa z roku 2007, ze starym
systemem operacyjnym XP, stare i zniszczone meble z 2001r. Szkole brakuje środków na pomoce
dydaktyczne. Rozważano możliwość instalacji widny, jest to jednak rozwiązanie niekorzystne przy
ograniczonej kubaturze obiektu i układzie architektonicznym. Możliwym rozwiązaniem jest instalacja
podnośników. Szkoła zaplanowana była dla 50 – 60 dzieci, obecnie łącznie ze wczesnym
wspomaganiem, jest 213 uczniów. Na zajęcia, uroczystości szkolne i do stołówki dzieci są wnoszone
przez pracowników obsługi lub nauczycieli, co z uwagi na wiek i możliwości zdrowotne personelu
jest
coraz trudniejsze.
Budynek szkoły ,w momencie jej tworzenia, nie był budynkiem
przystosowanym dla osób niepełnosprawnych i pomimo kolejnych działań nie dopowiada w pełni
tym potrzebom. Obecnie rozważa się możliwości oddania od 2020 roku do dyspozycji jednostki
czterech pomieszczeń użytkowanych przez Dom Dziecka oraz jednego pomieszczenia zajmowanego
przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Aktualne zwiększone zapotrzebowanie na klasy w tej szkole
wynika z zaostrzenia przepisów dotyczących warunków kształcenia specjalnego. Temat pomieszczeń
dla ZPS pozostaje otwarty. Do sprawy Zarząd powróci po rozpoznaniu możliwości ewentualnego
przeniesienia magazynu archiwum Wydziału Komunikacji oraz siedziby Ośrodka Wsparcia do obiektów
innych jednostek organizacyjnych powiatu. W ten sposób uwolni się kilka pomieszczeń dla potrzeb ZPS.
Przy czym należy mieć świadomość, że będzie to kolejne doraźne rozwiązanie, które nie rozwiąże do
końca problemów lokalowych szkoły specjalnej. Obiekty tej szkoły wymagają gruntownej i kosztownej
modernizacji. Bez wsparcia finansowego z zewnątrz realizacja tego przedsięwzięcia wydaje się być
mało prawdopodobna (brak środków).

Ad. 6
Nie realizowano
Ad.7
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz.13:00, zamknął
debatę XVII posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie.
Załączniki:
Nr 1 - lista obecności
Nr 2 - porządek obrad
Nr 3 – uchwała nr XVII/29/2019 w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Pleszewskiego za rok
2018,

Protokołowała:
Beata Napierała
Starosta Maciej Wasielewski

…………………………

Wicestarosta Damian Szwedziak

…………………………

Członek Zarządu Leopold Lis

…………………………

Członek Zarządu Marek Szewczyk

…………………………

Członek Zarządu Radomir Zdunek

…………………………

