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             Protokół nr 35/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  
w dniu 27 listopada 2019 r., o godz. 13.30 

                                         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: 
Sławomir  Sobczyk – Naczelnik OK 

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 34/2019 z posiedzenia w dniu 14 listopada 2019 r.              
(uwag nie wniesiono). 
Ad. 3 

Do proponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono. 

Ad. 4 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie: 
a) ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów, 
b) zmiany uchwały nr XXXV/188/09 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 listopada 2009 r.                           

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, których 
zarządcą jest Zarząd Powiatu w Pleszewie., 

c) wyodrębnienia Ośrodka Wparcia w Pleszewie działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Pleszewie i utworzenie odrębnej jednostki organizacyjnej Powiatu Pleszewskiego  
pod nazwą „Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pleszewie” i nadania statutu 
Powiatowemu Domowi Samopomocy w Pleszewie, 

d) nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie. 
 

Ad. 5   

Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk  : 

a) w głosowaniu (jednogłośnie, 5 głosami - za), przyjął uchwały : 

• Nr XXXV/76/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej inwestycji drogowej Miasta                       

i Gminy Pleszew pn. „Budowa drogi gminnej 1 KDD łączącej drogę powiatową 4335P                         

z drogą gminną w Pleszewie”  (Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu), 

• Nr XXXV/77/2019 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na 

powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Pleszewskiego  w zakresie udzielenia 

nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Pleszewskiego w 2020 roku.  

W ramach otwartego konkursu wpłynęły 4 oferty. Zgodnie z treścią ogłoszenia o otwartym 
konkursie najpierw poddano je  ocenie formalnej. W wyniku oceny formalnej odrzucono 2 
oferty, pozostałe 2 oferty zakwalifikowano do oceny merytorycznej. W wyniku oceny 
merytorycznej  realizację przedmiotowego zadania powierzono Stowarzyszeniu Inicjatyw 
Społecznych „ Wsparcie, Informacja, Rozwój”, ul. Batorego 8, 56-200 Góra. 
W związku z powyższym  wymienione Stowarzyszenie będzie udzielać nieodpłatnego 

poradnictwa  prawnego , świadczyć nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz realizować 

zadania z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Pleszewskiego w 2020 roku,                       

( Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu), 
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• Nr XXXV/78/2019 w sprawie zmiany w budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2019 roku. 

Zmiany polegają między innymi na wprowadzeniu do budżetu  po stronie dochodów                          
i wydatków dotacji z budżetu państwa  w kwocie: 
- 110.000,00 zł na remont budynku DPS przy ul. Malińskiej, 
- 25.000,00 zł na malowanie Ośrodka Wsparcia, 
- 118.619,00 zł na scalenia w obrębie Kwileń, 
- 70.377,00 zł na koordynowanie pieczy zastępczej, 
- 30.500,00 zł na zakup przyczepy ratowniczej dla KPPSP, 
- 7.700,00 zł na ubrania specjalistyczne dla KPPSP. 
Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w planach finansowych jednostek. (Uchwała stanowi 
załącznik nr 5 do protokołu). 
 

b) zapoznał się z wynikami kontroli w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie przeprowadzonej 

przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Poznaniu. Wyniki kontroli 

przedstawił Zarządowi Naczelnik Wydziału OK Sławomir Sobczyk. Kontrola została 

przeprowadzona w zakresie stanu sanitarno – higienicznego pomieszczeń                                                        

i wymagań  w stosunku do sprzętu używanego w placówce oraz otoczenia. Kontrola wykazała 

następujące uchybienia : 

- ubytki  podłóg w salach nr 20,22,107,202,209,212  

- ubytki parkietów w salach  nr 21A,25,206,  

-  zawilgocenie na ścianie, po lewej stronie od wejścia w szatni nr 9s, po lewej stronie od 

wejścia w pracowni gastronomicznej nr 103,  

- ubytki farby i tynku na ściennie nad kabinami ustępowymi w sanitariacie dla dziewcząt 

pomiędzy I a II piętrem w sali nr 112,  

- ubytki sufitu i ścian w sali nr 50s, sanitariacie bez okna przy szatni nr 9s, sala nr 21 A, holu 

przy szatni dla uczniów w miejscu łączenia starej części budynku i nowej. 

Po zakończeniu kontroli Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny                                                   

w Poznaniu wydał zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego                                     

w sprawie nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli, którego pierwszym 

elementem jest wskazanie przez  Zarząd Powiatu  terminów usunięcia nieprawidłowości. 

Zarząd  zobowiązał Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki do przygotowania 

odpowiedzi w sprawie proponowanych terminów usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości. Zarząd nie chciał aby prace naprawcze wewnątrz budynku były 

prowadzone podczas lekcji dlatego wybrano czas ferii, gdy w szkole nie będą prowadzone 

zajęcia, 

c) wyraził zgodę na : 

• dofinansowanie w kwocie  2.000,00 zł.  wigilii dla osób starszych i samotnych. Decyzję                     

w tej sprawie Zarząd podjął w odpowiedzi na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy                                    

w Pleszewie, Akcji Katolickiej oraz  MGOPS w Pleszewie, 

• przekazanie  dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie 4 regałów w formie darowizny 

o wartości 966,00 zł. 

 

Ad. 6  

Nie realizował 
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Ad. 7 

Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz.15:00, zamknął 

debatę XXXV posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

 
 
Załączniki: 
Nr 1 -  Lista obecności. 
Nr 2  - Porządek obrad. 
Nr 3 -  Uchwała Nr XXXV76/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej inwestycji drogowej Miasta               
i Gminy Pleszew pn.” Budowa drogi gminnej 1 KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną                
w Pleszewie. 
Nr4 - Uchwała Nr XXXV/77/2019 Nr XXXV/77/2019 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego 
konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Pleszewskiego  w zakresie 
udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Pleszewskiego w 2020.  
Nr 5-  Uchwała Nr XXXV/78/2019 w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2019 roku. 
 
 
 
 
Protokołowała: 
 
Beata Napierała 

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

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

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

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

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


