Protokół nr 39/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie
w dniu 17 grudnia 2019 r., o godz. 9.00
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:
Mariusz Depa – Inspektor NR
Izabela Wnuk - Naczelnik OR
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 protokoły nr 37/2019 i 38/2019 z posiedzeń w dniu 13 grudnia 2019r.
(uwag nie wniesiono).
Ad. 3
Do proponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono.
Ad. 4
Nie realizowano
Ad. 5
Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk :
a) w rozdzielnym głosowaniu (jednogłośnie, 5 głosami - za), przyjął uchwały :
• Nr XXXIX/81/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji
rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Pleszewskim. Rada Powiatu w Pleszewie
uchwałą nr X/87/2019 z dnia 13 grudnia 2019, z dniem 1 stycznia 2020 r., wyodrębniła ze
struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Ośrodek Wsparcia i utworzyła nową
jednostkę organizacyjną powiatu pn. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w
Pleszewie, działającą w formie jednostki budżetowej. W świetle ustawy o szczególnych
zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych
przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 280) oraz w związku
wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. (C-276/14), a
także w związku z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015 r.
(Sygn. I FPS 4/15), jednostki budżetowe nie mogą być uznane za podatników podatku VAT,
ponieważ nie spełniają kryterium samodzielności przewidzianego w ww. przepisach. Dlatego w
celu zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku VAT do wykazu jednostek
organizacyjnych powiatu objętych wspólnymi zasadami centralizacji rozliczeń podatku VAT w
Powiecie Pleszewskim Zarząd ww. uchwałą dodał Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
w Pleszewie. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu,
• Nr XXXIX/82/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu
Pracy w Pleszewie. Zostały przygotowane zmiany w strukturze organizacyjnej Powiatowego
Urzędu Pracy w Pleszewie polegające na likwidacji Działu Ewidencji, Informacji i Świadczeń.
W jego miejsce wprowadzono Referat Ewidencji ,Informacji i Świadczeń podlegający zastępcy
dyrektora. Zlikwidowano również dział Organizacyjno-Administracyjny tworząc samodzielne
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stanowisko obsługi. Dział Centrum Aktywizacji Zawodowej bezpośrednio podporządkowano
Zastępcy dyrektora. Ponadto Regulamin Organizacyjny PUP w Pleszewie został uaktualniony
o zmiany dokonane w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu,
• Nr XXXIX/83/2019 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Pleszewie i Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Pleszewie. Dotychczasowy Kierownik działającego w ramach PCPR w Pleszewie Ośrodka
Wsparcia został powołany na stanowisko Dyrektora DPS w Pleszewie. Mając na względzie fakt,
że koszty funkcjonowania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie
będą finansowane z innych środków niż budżet powiatu, Zarząd Powiatu, z dniem 1 stycznia
2020 r. stanowisko Dyrektora PŚDS i Dyrektora PCPR w Pleszewie postanowił powierzyć Pani
Grażynie Kaczmarek dotychczasowej Dyrektor PCPR w Pleszewie. Zgodnie z przepisami ustawy
o pomocy społecznej przed powierzeniem tego typu stanowisk Zarząd zasięga opinii o osobie
kandydata. Opinię tę przygotowuje dyrektor powiatowego centrum pomocy rodzinie na
danym terenie. W przedmiotowej sytuacji zachodzi zbieżność osób dyrektora powiatowego
centrum pomocy rodzinie oraz kandydata na dyrektora powiatowego środowiskowego domu
samopomocy. W związku z powyższym Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pleszewie wyłączyła się, za zgodą Zarządu Powiatu, od wydania takiej opinii. Uchwała
stanowi załącznik nr 5 do protokołu,
b) zapoznał się z pismem Wicedyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie w sprawie
rozwiązania problemu ogrzewania. Problem narastał od wielu lat, instalacja centralnego
ogrzewania jest stara. Istnieje niebezpieczeństwo przecieku w instalacji. Zarząd dyskutował
nad poprawą systemu ogrzewczego. Kompleksowe rozwiązanie problemu wiąże się ze
znaczącymi nakładami inwestycyjnymi. Aktualnie obiekty ZPS są ogrzewane przez kotłownię
zlokalizowaną w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie. Nie wykluczone, że w przyszłości
obiekty na ul. Osiedlowej powinny być wyposażone we własną kotłownię. Pod rozwagę
Zarządu Starosta poddał też kwestię ewentualnego montażu na tych obiektach paneli
fotowoltaicznych i wykorzystanie energii elektrycznej do ogrzewania szkoły. Ostatecznie w
podsumowaniu dyskusji Zarząd zlecił Wydziałowi NR bieżące monitorowanie temperatury w
szkole oraz rozpoznanie możliwości pozyskania środków z Funduszy Norweskich na
termomodernizację obiektów użyteczności publicznej . Planowany jest w tym zakresie konkurs
wniosków o dofinansowanie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. Projekt
obejmowałby budowę kotłowni gazowej, wymianę wewnętrznej instalacji centralnego
ogrzewania budynku, docieplanie stropodachu budynku oraz wymianę części stolarki okiennej
przy ul. Osiedlowej 1. Wstępny koszt inwestycji szacowany jest na około 1 000 000,00 zł. Przed
złożeniem wniosku konieczna będzie aktualizacja dokumentacji kosztowo projektowej.
Ad.6 Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski poinformował , że w najnowszym numerze dziennika
„RZECZPOSPOLITA” (nr 293 z 17 grudnia 2019 r.) ukazał się tegoroczny ranking polskich szpitali. Mamy
powody do dumy i zadowolenia ! Pleszewskie Centrum Medyczne znalazło się w czołówce głównego
rankingu szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych. PCM zajęło 5. miejsce w kraju
z wynikiem 862,38 pkt. (wzrost o 43,38 pkt do roku 2018), a 1. miejsce wśród szpitali z Wielkopolski.
PCM okazało się zwycięzcą rankingu krajowego w kategorii „Sieć szpitali II poziomu”. Zdobyło najwięcej
punktów; 854,65 (wzrost o 16,65 pkt w ciągu roku).
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Ad. 7
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz.12:00, zamknął
debatę XXXIX posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie.

Załączniki:
Nr 1 - Lista obecności.
Nr 2 - Porządek obrad.
Nr 3 – Uchwała Nr XXXIX/81/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia zasad
centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Pleszewskim.
Nr 4 - Uchwała Nr XXXIX/82/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego
Urzędu Pracy w Pleszewie.
Nr 5 - Uchwała Nr XXXIX/83/2019 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Pleszewie i Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Pleszewie.

Protokołowała:
Beata Napierała
Starosta Maciej Wasielewski

………………………

Wicestarosta Damian Szwedziak

…………………………

Członek Zarządu Leopold Lis

…………………………..

Członek Zarządu Marek Szewczyk

…………………………..

Członek Zarządu Radomir Zdunek

…………………………
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