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            Protokół nr 19/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

w dniu 13 czerwca 2019 r., o godz. 12.30 
                                         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. Marcin Sitnicki      - Naczelnik NR 
2. Sławomir Sobczyk - Naczelnik OK 
3. Romana Klamecka- Inspektor OR 
4. Jerzy Wiśniewski   - Dyrektor Pogotowia Opiekuńczego 

 
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 17/2019 z posiedzenia z dnia 28 maja 2019 r., oraz                         
nr 18/2019 z dnia 30 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) zmian w budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2019 r., 
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 

2018 rok , 
c) wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości 

oznaczonej jako działka nr 10/12, ark. mapy 12, obręb Kowalew, gmina Pleszew , 
d) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na 

obszarze Powiatu Pleszewskiego od dnia 1 września 2019 r, 
e) wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Dobrzyca realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa 

istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 
4137P.Etap III", 

f) wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Dobrzyca realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa 
chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4331P na ul. Krotoszyńskiej w Dobrzycy" , 

g) wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Dobrzyca realizacji zadania pn.: ,,Poprawa 
bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych w miejscowości Karmin" , 

h) udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Pleszewskiego za 2018 r., 
 

 
Ad. 5 
Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk  : 

a) w głosowaniu (jednogłośnie, 5 głosami - za), Zarząd podjął uchwały: 
✓ nr XIX/31/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na 
zapewnieniu opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym 
opieki rodziców przez prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu 
socjalizacyjnego dla dzieci i młodzieży na zasadzie powierzenia realizacji zadania 
publicznego. Uchwała stanowi załącznik nr  3 do protokołu, 
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✓ nr XIX/32/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół 
Technicznych w Pleszewie do realizacji projektu „Podwyższenie jakości kształcenia 
zawodowego w powiecie pleszewskim poprzez wsparcie szkół ZST i ZSUG w Pleszewie 
w działaniach rozwojowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Wielkopolskiego, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży 
– tryb konkursowy. Uchwała stanowi załącznik nr  4 do protokołu, 

✓ nr XIX/33/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół 
Usługowo- -Gospodarczych w Pleszewie do realizacji projektu „Podwyższenie jakości 
kształcenia  zawodowego w powiecie pleszewskim poprzez wsparcie szkół ZST i ZSUG 
w Pleszewie w działaniach rozwojowych” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie 
zawodowe młodzieży – tryb konkursowy. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do 
protokołu, 

b) przyjął bilans skonsolidowany Powiatu Pleszewskiego. Bilans sporządzany jest w terminie do 30 
czerwca roku budżetowego na podstawie bilansów wszystkich powiatowych jednostek 
budżetowych, 

c) zapoznał się z wynikami kontroli przeprowadzonej przez inspektorów Wydziału Polityki 

Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w dniach 3 i 8 kwietnia br.                                  

w Pogotowiu Opiekuńczym w Pleszewie oraz wyjaśnieniami Dyrektora Jerzego Wiśniewskiego 

dotyczącymi zarzucanych placówce nieprawidłowości w sposobie wykonywanych zadań (obecny 

w tej części posiedzenia). Zakres kontroli obejmował  zbadanie realizacji wybranych zadań Placówki 

wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ze szczególnym 

uwzględnieniem sytuacji wychowanka „A”. Kontrolę podjęto z powodu informacji przesłanych                            

do Urzędu Wojewódzkiego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Biura 

Rzecznika Praw Dziecka nt. funkcjonowania Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie w odniesieniu 

do sytuacji dziecka „A”. Kontrolujący negatywnie ocenili działalność Pogotowia Opiekuńczego                    

w Pleszewie  w zakresie umożliwienia wychowankowi „A” powrotu do domu rodzinnego. Wykazali 

także  nieprawidłowości w dokumentacji dotyczącej wychowanka. W ocenie kontrolujących 

Placówka niedostatecznie wspiera matkę w staraniach o odzyskanie syna. Bardziej skupia się na 

ocenie jej zachowań, niż poszukiwaniu możliwości zaoferowania rodzinie takiej pomocy, której 

efektem byłoby wyeliminowanie istniejących dysfunkcji i umożliwienie szybkiego powrotu chłopca 

do domu. Dyrektor J. Wiśniewski uznał zasadność zarzutów postawionych przez kontrolujących              

w części dotyczącej błędów w dokumentacji. Podkreślił jednak, że ocena pozostałych uwag 

sformułowanych przez kontrolujących nie jest już tak oczywista i jednoznaczna. Z mamą chłopca 

niezwykle trudno nawiązać dobrą współpracę. Stwierdził, że w swoim kilkudziesięcioletnim 

doświadczeniu zawodowym po raz pierwszy  spotkał się z taką sytuacją. Wychowanek „A” został 

umiejscowiony w Placówce na podstawie postanowienia sądowego i tylko sąd może postanowić              

o jego powrocie do domu. Aktualnie  sprawę rozpoznaje Sąd Okręgowy w Kaliszu, po tym jak mama 

wychowanka odwołała się od postanowienia Sądu Rejonowego w Krotoszynie o umiejscowieniu 

chłopca w Pogotowiu Opiekuńczym w Pleszewie. Pleszewskie Pogotowie, niezależnie od 

stwierdzonych nieprawidłowości w realizowanych zadaniach względem chłopca, w swoich 

działaniach koncentrowało się i nadal koncentruje na dobru dziecka. Podejmowano próby 

nawiązania  współpracy z matką wychowanka, jak dotąd, bez oczekiwanych efektów. Po kontroli               

i szczegółowej analizie zaleceń pokontrolnych, te działania zostały zintensyfikowane. Jednak nie 

wszystkie próby pomocy tej konkretnej rodzinie spotkały się z aprobatą rodzica.  Nie odbyło się np. 

spotkanie chłopca z psychoterapeutą w Poradni Zdrowia Psychicznego  w Ostrowie Wlkp., o którym 

Pani L.W. została poinformowana w marcu 2019 r. Wizyta była  ustalono na 26 maja br. Pani L.W. 

dzień wcześniej odwołała swój udział i zabroniła chłopcu samodzielnego udziału w spotkaniu.  

Mama chłopca nie zgodziła się też na wizytę pracowników Pogotowia w mieszkaniu mającą na celu 
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określenie warunków mieszkaniowych. Informacje na ten temat Pogotowie Opiekuńcze                                

w Pleszewie pozyskiwało od MGOPS Krotoszyn, które  pismem z dnia 13.12.2018 r. poinformowało  

Pogotowie Opiekuńcze w Pleszewie o złym stanie mieszkania, w którym przebywa mama chłopca. 

W dniu 10.04.2019r podczas posiedzenia Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka pracownik 

MGOPS w Krotoszynie przekazał ustną informację  o poprawie warunków mieszkaniowych mamy 

chłopca. W tym samym dniu (10.04.2019) zaproponowano mamie chłopca odwiedziny w jej 

miejscu zamieszkania. Mama negatywnie odniosła się do tej propozycji. W dniu 20 maja 2019 r. 

podczas rozmowy z mamą poproszono ją o wyznaczenie dogodnego dla niej terminu wizyty 

pracowników Pogotowia Opiekuńczego w jej mieszkaniu.  Pani L.W (mama) oświadczyła, że nie 

wpuści pracowników placówki.  Stan mieszkania został określony w dniu 28 maja 2019 r. podczas 

spotkania pracowników Pogotowia z pracownikiem socjalnym MGOPS w Krotoszynie (przed 

spotkaniem w MGOPS w Krotoszynie, pracownicy pleszewskiego Pogotowia udali się do 

mieszkania Pani L.W, jednak nie zostali do niego wpuszczeni). Po ustaleniu warunków 

mieszkaniowych mamy chłopca stwierdzono, że ustała istotna przyczyna umieszczenia chłopca                   

w pieczy zastępczej (bezdomność), wobec powyższego w dniu 29 maja 2019r. Pogotowie 

Opiekuńcze w Pleszewie wnioskowało do Sądu Rejonowego w Krotoszynie o powrót chłopca pod 

opiekę matki.  Prawidłowo przebiega współpraca w kwestiach edukacji, opieki medycznej, 

urlopowania, odwiedzin. Placówka jest w stałym kontakcie  z dziadkami chłopca (kontakt 

telefoniczny, wizyty w placówce). Chłopiec jednak odmawia jakichkolwiek spotkań czy rozmów                   

z dziadkami. Pogotowie Opiekuńcze w Pleszewie dokłada wszelkich starań aby zaspokajać wszelkie 

potrzeby wychowanka. Chłopiec bierze aktywny udział w większości imprez organizowanych przez 

placówkę. W ostatnim czasie odwołał swój udział w wycieczce organizowanej przez placówkę 

wybierając urlopowanie do mamy. Odmienna sytuacja była w dniach 7-8 czerwca 2019r., kiedy to 

chłopiec urlopowany, za zgodą Sądu, do domu w dniach 7-9 czerwca 2019r., już w godzinach 

porannych, 8 czerwca, powrócił do placówki twierdząc, że woli być w placówce.  Chłopiec zgodnie 

ze swoimi zainteresowaniami uczęszcza na zajęcia z robotyki opłacane dodatkowo przez placówkę.  

Ze zgodą właściwego Sądu Rodzinnego chłopiec wyjeżdża do domu w każdy dzień wolny od zajęć 

szkolnych. Placówka nie ogranicza mamie wizyt u syna również poza ustalonymi terminami wizyt. 

Chłopiec bez ograniczeń korzysta ze wszystkich dodatkowych zajęć organizowanych przez szkołę. 

Uwzględniając potrzeby i zainteresowania dziecka, placówka zaproponowała zorganizowanie 

wypoczynku letniego dla chłopca w postaci półkolonii z robotyki w Pleszewie lub podobnej formy 

wypoczynku w Krotoszynie oraz udział w letnim obozie nad jeziorem organizowanym przez 

placówkę. Pracownicy PO w Pleszewie zostali zobowiązaniu do rzetelnego, terminowego                              

i zgodnego z prawem prowadzenia dokumentacji wychowanków. W celu podnoszenia kwalifikacji                         

i eliminowania błędnych działań  pedagodzy, psycholog, pracownik socjalny oraz wychowawcy 

zostali zgłoszeni na szkolenie rekomendowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej  o tematyce: 

a) planowanie pracy z dzieckiem w placówce opiekuńczo wychowawczej - szkolenie w dniu 

04.07.2019, 

b) tworzenie planu pomocy dziecku jako skuteczne narzędzie pracy - szkolenie w dniu 26.09.2019. 

Zarząd przyjął wyjaśnienia Dyrektora J. Wiśniewskiego w przedmiotowej sprawie. Zobowiązał 

Dyrektora do pełnej realizacji zaleceń pokontrolnych oraz wzmożonej kontroli nad prawidłowością 

zadań wykonywanych przez placówkę i jej pracowników, a także do ścisłej współpracy ze 

wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w rozwiązywanie problemów poszczególnych rodzin. Do 

wzmożonego nadzoru nad funkcjonowaniem Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie zobowiązano 

także Dyrektora PCPR Pleszew.  
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Ad. 6 
Nie realizowano 
 
 
Ad.7 
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz.15:00, zamknął 
debatę XIX posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 
 
 
 
Załączniki: 
Nr 1 -  lista obecności 
Nr 2 - porządek obrad 
Nr 3 – uchwała nr XIX/31/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na zapewnieniu opieki i wychowania dzieciom 
całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców przez prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej 
typu socjalizacyjnego dla dzieci i młodzieży na zasadzie powierzenia realizacji zadania publicznego, 
Nr 4 – uchwała nr XIX/32/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych 
w Pleszewie do realizacji projektu „Podwyższenie jakości kształcenia zawodowego w powiecie pleszewskim 
poprzez wsparcie szkół ZST i ZSUG w Pleszewie w działaniach rozwojowych” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb 
konkursowy, 
Nr 5 – uchwała nr XIX/33/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Usługowo- -
Gospodarczych w Pleszewie do realizacji projektu „Podwyższenie jakości kształcenia  zawodowego w powiecie 
pleszewskim poprzez wsparcie szkół ZST i ZSUG w Pleszewie w działaniach rozwojowych” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – 
tryb konkursowy, 

 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
 
Beata Napierała 

Starosta  Maciej Wasielewski  ………………………… 
 

Wicestarosta Damian Szwedziak              ………………………… 
 

Członek Zarządu Leopold Lis  ………………………… 
 

Członek Zarządu Marek Szewczyk ………………………… 
 

Członek Zarządu Radomir Zdunek ………………………… 
 

 
 

 

 

 

 


