Protokół nr 36/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie
w dniu 5 grudnia 2019 r., o godz. 10.00
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:
Sławomir Sobczyk – Naczelnik OK
Izabela Wasińska - Z-ca Naczelnika 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 35/2019 z posiedzenia w dniu 27 listopada 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) zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2019 r.
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego,
c) delegowania Radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Zarząd rekomenduje
dotychczasowych członków Komisji Leopolda Lisa i Andrzeja Biesiadę.
d) ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych
innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
e) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Pleszewie na 2020 rok,
f) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Pleszewie na 2020 rok,
g) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok,
h) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pleszewskiego
w 2020 r. – po zaopiniowaniu przez Burmistrzów Wójtów oraz Prezydium Okręgowej Rady
Aptekarskiej w Kaliszu. Ponadto Zarząd zapoznał się z opiniami Burmistrzów/Wójtów oraz
Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Kaliszu dotyczącymi wcześniej przygotowanego
projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pleszewskiego w 2020 r. Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
Powiatu Pleszewskiego pozytywnie zaopiniowali proponowany harmonogram pracy aptek w
2020. Negatywną opinię wyraziło Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Kaliszu. Zarząd,
mając na względzie regulacje prawa farmaceutycznego oraz ubiegłoroczne rozstrzygnięcia
nadzorcze podtrzymał dotychczasowe stanowisko w sprawie,
i) wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości zajętych pod budowę ścieżki
rowerowej w miejscowościach Kuchary i Kucharki.
j) udzielenia pomocy finansowej Gminie Chocz na realizację zadania pn. „Przebudowa ulic:
Pawłowskiego, Wiśniowej i Kasztanowej w Choczu”,

1

Ad. 5
Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk :
a) w głosowaniu (jednogłośnie, 5 głosami - za), przyjął uchwały :
• Nr XXXVI/79/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej położonej w Marszewie, oznaczonej jako działka nr 22/6,
stanowiącej własność Powiatu Pleszewskiego (Uchwała stanowi załącznik nr 3 do
protokołu) w następującym składzie :
1.
2.
3.
4.
5.

Damian Szwedziak - Przewodniczący Komisji
Marcin Sitnicki - Członek Komisji
Maria Ratajczak - Gramala - Członek Komisji
Natalia Ratajczyk - Członek Komisji
Marian Sztamburski - Członek komisji

b) zapoznał się uchwałami komisji : Budżetu, Finansów i Planowania, Oświaty, Kultury i Sportu,
Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa oraz Komisji Strategii, Rozwoju Regionalnego i Promocji Rady Powiatu
w Pleszewie w sprawie zaopiniowania projektu budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok.
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu na 2020 rok. Zarząd podtrzymał
swoje stanowisko w sprawie zmniejszenia wydatków budżetu na 2020 rok w stosunku do
pierwotnie planowanych w następujących przypadkach :
✓ Starostwo Powiatowe w Pleszewie
zmniejszenie o 150.000,00 zł
✓ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
zmniejszenie o 150.000,00 zł
✓ Zespół Placówek Specjalnych
zmniejszenie o 285.000,00 zł
✓ Liceum Ogólnokształcące
zmniejszenie o 200.000,00 zł
✓ Zespół Szkół Technicznych
zmniejszenie o 200.000,00 zł
✓ Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych
zmniejszenie o 200.000,00 zł
✓ Powiatowy Urząd Pracy
zmniejszenie o 411.000,00 zł
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski poinformował iż Dyrektor PUP Leszek Bierła
przedstawił harmonogram w sprawie redukcji etatów z uwagi na zmniejszony budżet. Zgodnie
z przedstawionym Harmonogramem, Dyrektor PUP planuje:
1) w grudniu 2019 roku :
✓ z dwoma pracownikami rozwiązać umowę o pracę z tytułu nabytego już znacznie
wcześniej prawa do emerytury. Osoby te pobierały zarówno świadczenia emerytalne,
jak i wynagrodzenie z tytułu kontynuowania pracy w PUP,
✓ z jednym pracownikiem nie przedłużać umowy zawartej na czas określony. Stosunek
pracy nawiązany z tym pracownikiem ustanie z upływem czasu, na który została
zawarta umowa,
✓ sześciu pracownikom wręczyć wypowiedzenia umowy o pracę z zachowaniem
okresu wypowiedzenia (wypowiedzenia będą dotyczyły: 2 pośredników pracy,
2 pomocy administracyjnych, jednego doradcy zawodowy i jednego specjalisty ds.
rozwoju zawodowego).
2) w styczniu 2020 roku :
✓ trzem pracownikom wręczyć wypowiedzenia umów o pracę z zachowaniem okresu
wypowiedzenia ( wypowiedzenia będą dotyczyły: pośrednika pracy, specjalisty ds.
programów i doradcy zawodowego),
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3) w późniejszych miesiącach roku 2020 kolejnych trzech pracowników osiągnie wiek
emerytalny i rozwiązanie umowy o pracy nastąpi w związku z nabyciem przez nich praw
emerytalnych, ( pośrednik pracy, starszy inspektor, sprzątaczka).
W chwili obecnej dwie osoby przebywają na urlopie wychowawczym (specjaliści ds. programu)
i 1 osoba na urlopie macierzyńskim (specjalista ds. programu)
W ocenie Dyrektora PUP planowana reorganizacja urzędu pozwoli zachować wymagane
prawem standardy zatrudnienia. Urząd nie straci na efektywności pozyskiwania i realizacji
programów łagodzących skutki bezrobocia.
Ad.6
Zapoznał się z informacjami Sekretarza Powiatu Urszuli Balickiej o :
1. wynikach kontroli placówek opiekuńczo - wychowawczych położonych na terenie właściwości Sądu
Rejonowego w Pleszewie. Kontrole przeprowadziła sędzia Sądu Rejonowego w Pleszewie Pani
Małgorzata Huk – Sobańska w dniu 15 listopada br.
Kontrola obejmowała :
• Pogotowie Opiekuńcze w Pleszewie. Kontrola dotyczyła sprawozdania legalności pobytu
nieletnich przestrzegania praw nieletnich w okresie od dnia 3 października 2018 r., tj. od
momentu zakończenia ostatniej kontroli do dnia 15 listopada 2019 r. W kontrolowanym
okresie w placówce nie przebywali nieletni. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.
• Dom Dziecka w Pleszewie. Kontrola dotyczyła sprawozdania legalności pobytu nieletnich,
przestrzegania praw nieletnich w okresie od dnia 3 października 2018 r., tj. od momentu
zakończenia ostatniej kontroli do dnia 15 listopada 2019 r. Kontrola nie wykazała
nieprawidłowości,
2. wydaniu przez Wójta Gminy Gołuchów decyzji z dnia 27.11.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie elektroenergetycznej sieci
średniego napięcia SN-15 kV oraz niskiego napięcia nn-0,4 kV, a także budowie słupowej stacji
transformatorowej SN/nn w miejscowości Karsy. Zarząd nie zgłasza uwag do wydanej decyzji.
Ad. 7
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz.12:00, zamknął
debatę XXXVI posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie.
Załączniki:
Nr 1 - Lista obecności.
Nr 2 - Porządek obrad.
Nr 3 -Uchwała Nr XXXVI/79/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na
sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Marszewie, oznaczonej jako działka nr 22/6,
stanowiącej własność Powiatu Pleszewskiego.
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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