Protokół nr 9/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie
w dniu 15 luty 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:
1. Marian Adamek – Przewodniczący Rady Powiatu
2. Romana Klamecka – Inspektor w Wydziale OR
3. Danuta Mandryk – Inspektor ds. zamówień publicznych
4. Katarzyna Zawieja – Naczelnik Wydziału GK
5. Izabela Wnuk – Naczelnik Wydziału OR
6. Sławomir Sobczyk – Naczelnik Wydziału OK
7. Izabela Wasińska – Z-ca Naczelnika Wydziału NR
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 8/2019 z posiedzenia w dniu 24 stycznia 2019 r. (uwag
nie wniesiono).
Ad. 3
Do proponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono.
Ad. 4
Zarząd przygotował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pleszewskiego w 2019 r. Projekt przyjmuje
ubiegłoroczny schemat ustalania harmonogramu dyżurów aptek, tj. równoległe dyżury dwóch aptek
w cyklach tygodniowych (jedna w Pleszewie + jedna w gminie), począwszy od 20 kwietnia br.
Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Burmistrzów/Wójtów gmin powiatu pleszewskiego.
Negatywną opinię o projekcie wyraziła Okręgowa Rada Aptekarska w Kaliszu.ORA w Kaliszu
niezmiennie podkreśla, m.in., że zapotrzebowanie mieszkańców na usługi apteczne w porze nocnej jest
sporadyczne, ich pełnienie jest nieopłacalne, zaproponowany harmonogram dyżurów nie uwzględnia
możliwości kadrowych aptek, w konsekwencji uchwała Rady Powiatu w zaproponowanym brzmieniu
jest niewykonalna. W ocenie Zarządu Powiatu projektowany rozkład pracy aptek w porze nocnej,
niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy wypełnia dyspozycję art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Prawo
farmaceutyczne, wykonuje również zalecenia ostatniego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody
Wielkopolskiego. W tym stanie prawnym Zarząd nie znajduje podstaw do zmiany zaproponowanego
harmonogramu dyżurów, poza terminem jego wejścia w życie. Przedmiotowa uchwała jest aktem prawa
miejscowego podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i
wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania. Zakładając, że najbliższa sesja Rady
Powiatu odbędzie się z końcem marca br., a prawo z zasady nie może działać wstecz, racjonalnym jest
rozpisanie harmonogramu dyżurów aptek od 20 kwietnia br. (poprzedni harmonogram obejmował okres
od 2 lutego 2019 r.). Projekt uchwały uwzględniający ww. autopoprawkę Zarząd skierował do Komisji
Zdrowia (…) celem zaopiniowania.
Ad. 5
1. zatwierdził wyniki postępowania przetargowego na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi
powiatowej nr 4348P Krzywosądów – Kuchary w miejscowości Kucharki oraz na odcinku
Krzywosądów – Karsy. Wpłynęło 6 ofert. Jedna oferta została odrzucona, nie spełniała warunków
SIWZ. Zadanie powierzono do realizacji firmie handlowo – usługowej z Koźminka DROMEX.
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2.

3.

4.

5.

Oferta tej firmy spełniała warunki SIWZ, uzyskała najwyższą liczbę punktów (100 pkt.) i była
najtańsza. Oferta opiewa na kwotę 2 653. 634, 04 zł, przy zabezpieczonych w budżecie środkach
na poziomie ok.4,6 mln. zł. Zadanie będzie realizowane na dwóch odcinkach drogi, tj.:
1). odcinek Krzywosądów – Karsy – budowa ścieżki rowerowej dł. 2 083 m, szer. 2,5 m.
2). odcinek w m. Kucharki - budowa ścieżki rowerowej o dł. 805 m, szer. 2,5 m.
Łączna długość ścieżki rowerowej do wykonania w ramach zadania wynosi 2 888 m. Całe zadanie
winno być wykonane w terminie do 30 sierpnia 2019, z zastrzeżeniem, że prace na odcinku
Krzywosądów – Karsy powinny być zakończone w terminie do 14 czerwca br. Temat był
omawiany z udziałem inspektora ds. zamówień publicznych D. Mandryk. Szczegółowe zestawienie
ofert i ich punktowej oceny stanowi załącznik nr 3 do protokołu
zatwierdził plan postępowań o udzielanie zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej
30.000 euro prowadzonych przez Powiat Pleszewski w 2019 r. Wg stanu na dzisiaj w 2019 r.
przedmiotem zamówienia będą roboty budowlane związane z budową ścieżki rowerowej
Krzywosądów – Karsy o orientacyjnej wartości 3.752.240,97 zł (zamówienie w toku) oraz usługi
dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków – uzupełnienie bazy danych o informacje
dotyczące budynków i lokali obejmujące 10 obrębów gm. Dobrzyca, o orientacyjnej wartości
250 000 zł (planowany termin wszczęcia postępowania II kwartał br.). W dyskusji omawiano
kwestię finansowania usług związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz
kryteriów wyboru określonych obrębów do realizacji. Zgodnie z wyjaśnieniami Skarbnika Powiatu
Mariusza Gramali i Naczelnika Wydziału GK Katarzyny Zawieja, źródłem finansowania kosztów
modernizacji ww. ewidencji jest dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego uzupełniana
wpływami z tytułu sprzedaży map, wyrysów i innych. Tegoroczna dotacja Wojewody
Wielkopolskiego kształtuje się na poziomie ok. 128 tys. zł., co oznacza, że przy zamawianiu
przedmiotowej usługi powiat będzie musiał zaangażować środki własne na poziomie 132 tys. zł.
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków jest zadaniem własnym starosty, realizowanym z
mocy prawa. Wybór konkretnych obrębów, w których bazy ewidencyjne są modernizowane ma
charakter wyłącznie uznaniowy. Dotąd nie zgłaszano wniosków wskazujących kolejność okręgów,
na których bazy ewidencyjne w zakresie informacji o budynkach i lokalach powinny być
uzupełniane w pierwszej kolejności,
wyraził zgodę na demontaż samochodu osobowego marki BMW o nr rej. PGN492GA, rok
produkcji 1996, o wartości 600 zł brutto. Zgodnie z oceną rzeczoznawcy samochód znajduje się w
złym stanie technicznym, bez możliwości uruchomienia i wykonania próby drogowej. Powiat
Pleszewski stał się właścicielem tego samochodu mocą postanowienia Sądu Okręgowego w Kaliszu
z dnia 29 listopada 1998 r. orzekającego jego przepadek na rzecz Powiatu Pleszewskiego. Zgodnie
z ustawą Prawo o ruchu drogowym ww. samochód został usunięty z drogi i umieszczony na
wyznaczonym parkingu strzeżonym. Właściciel nie odebrał samochodu z parkingu w ustawowym
terminie. Stąd na wniosek starosty Sąd Rejonowy w Kaliszu postanowił j.w. Do wykonania
orzeczenia sądu o przepadku pojazdu ustawa zobowiązuje starostę. W ramach podejmowanych w
tym zakresie czynności samochód przyjmuje się na stan majątku powiatu, ubezpiecza i kieruje do
biegłego skarbowego celem oszacowania wartości. W zależności od wartości pojazdu i jego stanu
technicznego, samochód taki podlega sprzedaży lub złomowaniu przez uprawnioną stację
demontażu. Sprawę zreferowała Zarządowi Naczelnik Wydziału OR Izabela Wnuk,
pozytywnie rozpatrzył wniosek KPP w Pleszewie o dofinansowanie zakupu radiowozu w kwocie
30 000 zł. Całkowity koszt zakupu samochodu wynosi ok. 120 tys. zł. Program modernizacji Policji
zakłada minimum 50% współfinansowanie zakupu sprzętu transportowego przez samorządy. W
przypadku KPP w Pleszewie, poza powiatem pleszewskim, partycypację w kwocie 30 tys. zł w
zakupie ww. samochodu zdeklarowało także Miasto i Gmina Pleszew. Zgodnie z informacjami
Starosty Macieja Wasielewskiego, Komendant Wojewódzki Policji obiecał, że jeżeli samorządy
dofinansują zakup jednego samochodu, w drugi nowy samochód KPP w Pleszewie zostanie
wyposażona bez ich finansowego wsparcia,
w głosowaniu (jednogłośnie, 5 głosami – za), uchwałami:
a) nr IX/17/2019 udzielił pełnomocnictwa Pani Iwonie Kałużnej – Dyrektorowi Zespołu Szkół
Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie do realizacji projektu „Zawodowcy na rynku pracy w
Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego, Poddziałanie
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8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do
protokołu,
b) IX/18/2019 pozytywnie zaopiniował przedsięwzięcie Wielkopolskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań pod nazwą: „Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 443 Jarocin- Tuliszków na odcinku Gizałki – granica gmin Gizałki/Grodziec.
Rozbudowa dotyczy ok. szesnastokilometrowego odcinka drogi. W ramach rozbudowy planuje
się m.in. korektę skrzyżowań w rejonie dróg powiatowych i poszerzenie ronda w Gizałkach.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu,
c) Nr IX/19/2019 udzielił pełnomocnictwa radcy prawnemu Marianowi Sztamburskiemu do
reprezentowania Zarządu Powiatu w Pleszewie przed sądami powszechnymi i organami
egzekucyjnymi w sprawie o ustanowienie drogi koniecznej (sygn..akt I NS 32/19). Uchwała
stanowi załącznik nr 6 do protokołu,
6. określił kierunki kształcenia i planowaną liczbę oddziałów klas pierwszych na rok szkolny
2019/2020 w szkołach prowadzonych przez Powiat Pleszewski , przedstawione w poniższej tabeli:
Zespół

typ szkoły

1ag biologia, chemia,
j.angielski

LiG

ZST

1bg matematyka,
fizyka/chemia, j. angielski
1cg matematyka,
informatyka/geografia, j.
LO
angielski
1dg j. polski, historia,
WOS/historia sztuki, j.
angielski
1eg
geografia/biologia/historia
, j.angielski, j.niemiecki
razem LiG
ekonomista
handlowiec
logistyk
mechatronik
technikum
informatyk
żywienia i usług
gastronomicznych
pojazdów samochodowych
razem ZST
kelner
Technikum*
technik usług fryzjerskich
technik hotelarstwa

Ponadgimnazjalne

Ponadpodstawowe

Liczba oddziałów

Liczba oddziałów

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5
0,5
0,5
1
1
1

5
0,5
0,5
1
1
1

0,5

0,5

0,5
5

0,5
5

1

1

4

4

5
15

5
15

ZSUG
Szkoła Branżowa I
Stopnia
wielozawodowa
(ponadgimnazjalna)

razem ZSUG
Ogółem
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* może powstać oddział co najwyżej „dwuzawodowy”
Zarząd postanowił, że warunkiem uruchomienia oddziałów jednozawodowych na poszczególnych
kierunkach będzie dokonanie naboru w liczbie 32 uczniów, a w przypadku oddziałów
„dwuzawodowych” 34 uczniów. Nie planuje się otwierania klas technikum z podziałem na trzy
zawody. W dyskusji omawiano problem przesłanek determinujących kierunki kształcenia
realizowane w szkołach prowadzonych przez Radę Powiatu. W rozmowach z przedsiębiorcami,
jak poinformował Przewodniczący Rady Marian Adamek, słyszy się opinie, że realizowane
kierunki kształcenia nie zawsze odpowiadają potrzebom lokalnego rynku pracy. Dyrektorzy
proponując kierunki kształcenia, opierają się głównie na potencjale kadrowym danej szkoły. Wybór
kierunków kształcenia powinien być poprzedzony identyfikacją najbardziej pożądanych na rynku
umiejętności i zawodów. W działania te powinien być włączany Powiatowy Urząd Pracy. Szkoły
powinny kształcić w zawodach dających absolwentom szanse na zatrudnienie. Szczególny nacisk
należy położyć na kierunki techniczne. Jest to branża, która generuje i będzie generować miejsca
pracy. Naczelnik Wydziału OK Sławomir Sobczyk wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy narzędzia
monitorujące bilans bieżącej podaży i popytu na zawody odnoszą się do aktualnego stanu. Nie
uwzględniają jednak trendów społecznych i gospodarczych, a w szczególności długofalowych
strategii i planów inwestycyjnych w zakresie rozwoju polskiej gospodarki. Obecnie dostępne
badania i analizy nie dają czytelnej informacji na temat potrzeb pracodawców w perspektywie
kilkuletniej. Stan taki ma ulec zmianie po 2022 r. , kiedy to pojawi się prognoza zapotrzebowania
na pracowników w zawodach szkolnictwa zawodowego określana przez ministra właściwego ds
oświaty i wychowania. Prognoza ta będzie również narzędziem dla Wojewódzkich Rad Rynku
Pracy przy opiniowaniu zasadności kształcenia w danym zawodzie. Obecnie wydane opinie
Wojewódzkich Rad Rynków Pracy zachowują moc do 31 sierpnia 2022 r, a po tym terminie będą
wymagane nowe. Kierunki kształcenia w szkołach prowadzonych przez Radę Powiatu odpowiadają
zapotrzebowaniu zgłaszanemu przez kandydatów i ich rodziców, w znacznej mierze również przez
pracodawców (np. klasa patronacka FAMOT-u w zawodzie technik – mechatronik, technik
logistyk, technik informatyk), co przekłada się na liczebność klas technikum. Rezygnacja ze
szczególnie popularnych kierunków kształcenia może w konsekwencji doprowadzić do odpływu
kandydatów do powiatów ościennych. Poza tym lokalni przedsiębiorcy w większości mają problem
z określeniem zapotrzebowania na absolwentów w pięcioletniej perspektywie, czyli perspektywie
odpowiadającej cyklowi kształcenia w technikum. Stąd niezwykle trudno precyzyjnie odpowiadać
na niekiedy chwilowe zapotrzebowanie kształcenia w danym zawodzie. Dlatego oferta edukacyjna
naszych szkół musi brać pod uwagę zapotrzebowanie na zawody również poza granicami powiatu
pleszewskiego.
7. upoważnił Starostę do jednoosobowego rozpatrywania wniosków organizacji pozarządowych (w
tym niesformalizowanych grup zadaniowych) o dofinansowanie organizowanych przez nie imprez
w kwocie do 1000 zł,
Ad. 6
Przewodniczący Rady Marian Adamek poinformował Zarząd o spotkaniu z Dyrektorem Muzeum
Ziemiaństwa w Dobrzycy, w czasie którego Dyrektor dobrzyckiego muzeum wyraził zainteresowanie
współpracą z powiatowymi szkołami w zakresie popularyzowania wiedzy o historii i dorobku ziemian.
Współpraca mogłaby się odbywać na zasadzie zorganizowanych wyjazdów uczniów powiatowych
szkół do Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy. Ustalono, że Naczelnik Wydziału OK Sławomir Sobczyk
zainteresuje Dyrektorów szkół tą formą współpracy.
Starosta Maciej Wasielewski poinformował Zarząd o zamiarze kupienia na potrzeby Starostwa
Powiatowego w Pleszewie traktorka ogrodowego, przy założeniu, że będzie on również okazjonalnie
wykorzystywany przez inne jednostki, np. przez Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Zarząd
Dróg Powiatowych w Pleszewie do prac porządkowych odpowiednio na boisku szkolnym, i przy
chodnikach/drogach powiatowych na terenie miasta Pleszewa. Zarząd wyraził zgodę na planowany
zakup traktorka ogrodowego (koszt ok. 20 tys. zł).
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Ad. 7
Członek Zarządu Leopold Lis wnioskował o uporządkowanie chodnika na ul. Marszewskiej z
pośniegowego piasku. Sprawę skierowano do realizacji Zarządowi Dróg Powiatowych.
Członek Zarządu Marek Szewczyk wnioskował o przedłożenie Zarządowi informacji o kształtowaniu
się bezrobocia na terenie powiatu pleszewskiego, realizowanych programach aktywizacji zawodowej
osób bezrobotnych i osiągniętych wynikach za okres od początku funkcjonowania powiatu, wraz z
informacjami o stanie zatrudnienia i strukturze organizacyjnej PUP za lata o najniższym i najwyższym
wskaźniku bezrobocia. Starosta Maciej Wasielewski wystąpi do Dyrektora PUP z odpowiednim pismem
w przedmiotowej sprawie.

Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 11-tej,
zamknął debatę IX posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie
Załączniki:
Nr 1 - lista obecności
Nr 2 – porządek obrad
Nr 3 – zestawienie ofert na budowę ścieżki rowerowej
Nr 4 - uchwała nr IX/17/2019 (pełnomocnictwo dla Dyrektora ZSU-G w Pleszewie)
Nr 5 - uchwała nr IX/18/2019 (opinia w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej Jarocin-Tuliszków)
Nr 6 – uchwała nr IX/19/2019 (pełnomocnictwo dla radcy prawnego)

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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