Protokół nr 40/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie
w dniu 31 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
Marcin Sitnicki
- Naczelnik OR
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 39/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. (uwag nie wniesiono).
Ad. 3
Do proponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono.
Ad. 4
Nie realizowano
Ad. 5
Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk :
a) w głosowaniu (jednogłośnie, 5 głosami - za), przyjął uchwały :
• Nr XL/84/2019 w sprawie nieodpłatnego przekazana w drodze darowizny sprzętu
komputerowego Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. Na wniosek
Komendanta
Powiatowego
Państwowej
Straży
Pożarnej
w
Pleszewie
z budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2019 rok zadysponowano środki na zakup sprzętu
komputerowego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Pleszewie. W związku z powyższym w dniu 13 grudnia br. Starostwo Powiatowe w Pleszewie
zakupiło sprzęt komputerowy w postaci laptopa DELL M4700. Zgodnie z art. 32 ust. 2. pkt 3
Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511
ze zm,), który stanowi, że do zadań zarządu powiatu należy gospodarowanie mieniem powiatu,
możliwe jest wyłącznie, przekazanie zakupionego sprzętu w drodze darowizny, której warunki
zostaną określone w odrębnej umowie. (Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu),
• Nr XL/85/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury oraz turystyki
i wypoczynku w roku 2020. W dniu 09 października 2019 r. ogłoszono konsultacje
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ww. ustawie. Konsultacje
dotyczą projektu pod nazwą „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pleszewskiego
z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 Ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”. W wyznaczonym terminie
żadna z uprawnionych organizacji nie złożyła uwag ani propozycji do projektu programu.
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym w formie
wspierania realizacji zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i
sportu, kultury oraz turystyki i wypoczynku. Konkurs obejmuje zadania, których realizacja
rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 stycznia 2020 roku, a kończy nie później niż 31 grudnia 2020
roku. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2020,
kształtuje się następująco:
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•

•

•
•

o w dziedzinie kultury fizycznej i sportu - 60.000 zł
o w dziedzinie kultury – 17.500 zł,
o w dziedzinie turystyki i wypoczynku – 5.000 zł.
Oferty należy składać do 21 stycznia br. w w Wydziale Oświaty, Kultury Sportu i Turystyki
Starostwa Powiatowego w Pleszewie, ul. Poznańska 79. (Uchwała stanowi załącznik nr 4 do
protokołu),
Nr XL/86/2019 w sprawie powołania komisji do odbioru prac remontowych pokrycia
dachowego przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – kościół parafialnych p.w.
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Lutyni. Na podstawie ww. uchwały do składu
osobowego komisji powołano:
1. Sławomira Sobczyka - Przewodniczący Komisji
2. Mariusza Depę - Członek Komisji
3. Justynę Koza - Członek Komisji
Uchwałą Nr V/39/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku Rada Powiatu w Pleszewie udzieliła Parafii
p.w. NMP Wniebowziętej Sanktuarium MP Miłościwej w Lutyni dotacji w wysokości 10.000,00
zł przeznaczonej na realizację prac konserwatorskich i remontowych kościoła parafialnego p.w.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lutyni. Zgodnie §10 Uchwały Nr XLII/223/10 Rady
Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zasad udzielania
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Pleszewskiego oraz sposobu
ich rozliczania i kontroli zleconych zadań podstawą rozliczenia dotacji jest komisyjny odbiór
wykonanych prac lub robót przez upoważnionych przez Zarząd Powiatu pracowników
Starostwa Powiatowego w Pleszewie. ( Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu),
Nr XL/87/2019 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o świadczenie usług
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – mLegitymacja dla I Liceum Ogólnokształcącego im. St.
Staszica w Pleszewie. I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Pleszewie złożyło w 2019
roku wniosek o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, która jest publiczną siecią
telekomunikacyjną służącą świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych
szkołom. Obecnie I LO zamierza złożyć wniosek o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej -mLegitymacja. Jest to bezpłatna aplikacja mobilna. Podstawę prawną
funkcjonowania mLegitymacji stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
(Dz.U. z 2018 r., poz.939 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, świadectw,
dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2018 r., po.2011). Wydanie
mLegitymacji w szkole odbywa się na pisemny wniosek pełnoletniego ucznia lub rodziców
ucznia (opiekuna prawnego) na każdy rok szkolny. Przystąpienie do OSE-mLegitymacja
zapewni świadczenie usług z zachowaniem bezpieczeństwa teleinformatycznego,
obejmujących ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem oraz monitorowanie zagrożeń
i bezpieczeństwa sieciowego. (Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu),
Nr XL/88/2019 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2019 rok. Zmiany dotyczą
przesunięć w planach finansowych jednostek. (Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu),
Nr XL/89/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego.
Zmiana WPF stanowi konsekwencję proponowanych wyżej zmian budżetowych. (Uchwała
stanowi załącznik nr 8 do protokołu),
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NR XL/90/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pleszewie. (Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu),
• Nr XL/91/2019 r. w sprawie upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej powiatu do
składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych związanych z prowadzeniem bieżącej
działalności powiatu. 9 Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protkołu),
b) przyznał na okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. dodatki motywacyjne i funkcyjne
dyrektorom szkół i placówek oświatowych, w wysokościach przedstawionych w poniższej
tabeli:
l.p.

Szkoła/placówka % dodatku motywacyjnego
wg stawki minimalnej
wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela
stażysty o najwyższym
poziomie wykształcenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

LG
ZSU-G
ZPS
PP-P
ZST
CKZ

25%
25%
25%
11%
25%
11%

Wysokość dodatku motywacyjnego
od 4,5% do 31% wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela stażysty,
tj. od 125 zł do 862 zł

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

Wysokość dodatku funkcyjnego
od 35% do 90% wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela stażysty,
tj.: od 974 zł do 2503,8 zł

Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty wynosi 2.782 zł ( (podstawa: rozporządzenie
MEN z dnia 14.08.2019 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.1587),
c) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy w Pleszewie wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie
infrastruktury technicznej stanowiącej oświetlenie uliczne zlokalizowane na pasie drogowym
drogi powiatowej nr 4308P ( ulica Marszewska w Pleszewie) na odcinku od skrzyżowania ulicy
Marszewskiej z ulicą Norwida w Pleszewie, do granicy kończącej miejscowość Marszew.
Oświetlenie, jako zadanie własne gminy, zostało wykonane w 2011 roku ze środków powiatu
podczas przebudowy drogi Pleszew – Grab. MiG Pleszew w 2011 r. powierzyła realizację tego
zadania Powiatowi. Od momentu wykonania dysponentem przedmiotowego oświetlenia jest
Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie, przy czym Miasto i Gmina Pleszew na podstawie
umowy użyczenia ponosi koszty jego utrzymania, remontu oraz koszty zużycia energii
elektrycznej. W związku z czym nieodpłatne przekazanie MiG Pleszew wnioskowanej
infrastruktury znajduje pełne uzasadnienie,
d) wyraził zgodę na przekazanie do Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie niżej wymienionych
środków trwałych:
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• II/374 ( droga na działce nr 990, miasto Pleszew)
• II/372 ( droga na działce nr 527/6, miasto Pleszew)
• II/373 (droga na działce nr 1318/5, miasto Pleszew)
• II/386 (droga na działce nr 1188, miasto Pleszew)
• II/387 (droga na działce nr 2180/2, miasto Pleszew)
• II/388 (droga na działce nr 2180/3, miasto Pleszew)
e) zapoznał się z protokołem rokowań na sprzedaż działki nr 22/6 o powierzchni 1.1159 ha , obręb
Marszew. Do rokowań przystąpiła jedna osoba Pani Joanna Michalak- Keler. Komisja
zaakceptowała ofertę tej osoby z ceną 140.000 zł netto, płatną jednorazowo najpóźniej w dniu
zawarcia aktu notarialnego. Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do ustaleń Komisji, tym
samym wyrazili zgodę na zbycie ww. działki za cenę 140.000 zł netto. Przewidywany termin
zawarcia aktu notarialnego to połowa lutego bieżącego roku,
f) rozpatrywał wniosek Burmistrza Gminy Dobrzyca w sprawie uzgodnienia projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca miejscowości Lutynia.
Uzgodnienie dotyczyło zbiornika retencyjnego na rzece Lutyni. Zarząd pozytywnie uzgodnił
projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego wnioskiem.
Ad.6
Nie realizowano.
Ad. 7
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz.13:00, zamknął
debatę XL posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie.
Załączniki:
Nr 1 - Lista obecności.
Nr 2 - Porządek obrad.
Nr 3 - Uchwała Nr XL/84/2019 w sprawie nieodpłatnego przekazana w drodze darowizny sprzętu komputerowego
Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.
Nr 4 – Uchwała Nr XL/85/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury oraz turystyki
i wypoczynku w roku 2020.
Nr 5 – Uchwała Nr XL/86/2019 w sprawie powołania komisji do odbioru prac remontowych pokrycia dachowego
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – kościół parafialnych p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
w Lutyni.
Nr 6 – Uchwała Nr XL/87/2019 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o świadczenie usług
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – mLegitymacja dla I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica
w Pleszewie.
Nr 7 - Uchwała Nr XL/88/2019 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2019 rok.
Nr 8 - Uchwała Nr XL/89/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego.
Nr 9 – Uchwała Nr XL/90/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pleszewie.
Nr 10 – Uchwała Nr XL/91/2019 w sprawie upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej powiatu do
składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
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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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