Protokół nr 20/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie
w dniu 25 czerwca 2019 r., o godz. 12.45-tej
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 protokoły nr 19/2019 z posiedzenia z dnia 13 czerwca 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) podjęcia czynności w związku z wystąpieniem pokontrolnym Wojewody Wielkopolskiego z dnia
15 maja 2019 r., znak PS-III.431.1.8.2019.11
Po przyjęciu projektu uchwały Starosta Pleszewski ogłosił przerwę w obradach na czas trwania sesji
Rady Powiatu w Pleszewie.
Obrady wznowiono o godz.16.20.
Ad. 5
Po przerwie Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk :
a) w głosowaniu (jednogłośnie, 5 głosami - za), Zarząd podjął uchwały:
✓ nr XX/34/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania
i przeprowadzenia o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem
będzie dostawa energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu
Pleszewskiego. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu,
✓ nr XX/35/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wielkoletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Pleszewskiego. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu,
b) przyznał na okres od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. dodatki motywacyjne i funkcyjne
dyrektorom szkół i placówek oświatowych, w wysokościach przedstawionych w poniższej tabeli :
l.p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Szkoła/placówka

LiG
ZSU-G
ZPS
PP-P
ZST
CKP

% dodatku motywacyjnego wg
stawki minimalnej
wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela stażysty o
najwyższym poziomie
wykształcenia
25%
25%
25%
11%
25%
11%

Wysokość dodatku motywacyjnego

% dodatku funkcyjnego wg
stawki minimalnej
wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela stażysty o
najwyższym poziomie
wykształcenia
75%
75%
75%
57%
67%
57%

Wysokość dodatku funkcyjnego

od 4,5% do 31% ( od 114 zł do 787 zł)

od 35% do 90% (od 888 zł do 2284 zł)

wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty wynosi 2.538 zł (podstawa: rozporządzenie MEN z dnia
08.02.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. 2019, poz.249)
c) przyjął Deklarację w sprawie określenia kwoty, jaką Powiat Pleszewski zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia publicznego pn: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia
ulicznego, budynków użyteczności publicznej i innych obiektów na terenie 6 gmin Powiatu
Pleszewskiego na rok 2020”. Powiat Pleszewski zamierza przeznaczyć na sfinansowanie swojej części
przedmiotowego zamówienia kwotę 526.982,88 zł brutto. Deklaracja stanowi załącznik nr 5 do
protokołu.

Ad. 6
Nie realizowano

Ad.7
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 17 -tej,
zamknął debatę XX posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie.

Załączniki:
Nr 1 - lista obecności,
Nr 2 - porządek obrad,
Nr3-uchwała
nr
XX/34/2019
w
sprawie
udzielenia
pełnomocnictwa
do
przygotowania
i przeprowadzenia o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa energii
elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu Pleszewskiego,
Nr 4 – uchwała nr XX/35/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wielkoletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Pleszewskiego,
Nr 5- deklaracja w sprawie określenia kwoty, jaką Powiat Pleszewski zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia publicznego.

Protokołowała:
Beata Napierała
Starosta Maciej Wasielewski
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Wicestarosta Damian Szwedziak
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Członek Zarządu Leopold Lis
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Członek Zarządu Marek Szewczyk
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Członek Zarządu Radomir Zdunek
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