Protokół nr 12/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie
w dniu 25 marca 2019 r., o godz. 11.00
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:
1. Grażyna Kaczmarek - Dyrektor PCPR
2. 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 protokoły nr 10/2019 z posiedzenia w dniu 5 marca 2019 r., nr 11/2019
z dnia 13 marca 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) zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2019 rok,
b) zmiany Wielkoletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pleszewskiego ,
c) ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2019 roku,
d) wyrażenia zgody na powierzenie Miastu i Gminie Pleszew realizacji zadania pn. „ Rozbudowa
ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie”,
e) wyrażenia zgody na powierzenie Miastu i Gminie Pleszew realizacji zadania pn.” Przebudowa
ulicy Bogusza w Pleszewie”,
f) wyrażenia zgody na powierzenie Miastu i Gminie Pleszew realizacji zadania pn. „ Rozbudowa
skrzyżowania ulicy Słowackiego z ulicą Targową oraz skrzyżowania ulicy Malińskiej z ulicą
Targową”,
g) wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Chocz realizacji zadania pn. „Rozbudowa sieci
kanalizacji deszczowej ul. Grodziecka i Plac 1-go Maja w Choczu”,
zatwierdzenia planów komisji stałych Rady Powiatu na 2019 rok,
h) wysokości diet dla radnych Rady Powiatu w Pleszewie oraz sposobu ustalania należności
z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych,
i) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Pleszewie na 2019 rok,
j) udzielenia Parafii pw. NMP Wniebowziętej Sanktuarium MP Miłościwej w Lutyni dotacji na
prace konserwatorskie i remontowe,

1

Ad. 5
Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk przyjął :
a) bilans z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2018 rok ( zał. Nr 3 prot.),
b) przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2018 rok (zał. Nr 4 prot.),
c) informację o stanie mienia Powiatu Pleszewskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r. (zał.
Nr 5 prot.),
d) pozytywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia Ludowe Zespoły Sportowe „ARAMIR”
w Marszewie w sprawie zorganizowania płatnego parkingu dla pojazdów na terenie stadionu
sportowego w Marszewie podczas Targów Rolniczych „AGROMASZ”, które odbędą się w dniu
7 kwietnia 2019 r. Pozyskane środki Stowarzyszenie przeznaczy na zakup paliwa do kosiarek ,
pił spalinowych oraz na zakup środków chemicznych do walki z chwastami na terenie stadionu
w Marszewie. Stadion jest własnością Powiatu Pleszewskiego. Stowarzyszenie użytkuje stadion
na podstawie umowy użyczenia zawartej 26 kwietnia 2016r. Zgodnie z postanowieniami
przedmiotowej umowy użyczenia Stowarzyszenie jest zobowiązane do ponoszenia kosztów
utrzymania stadionu oraz ponoszenia wszelkich opłat związanych z jego posiadaniem,
e) na wniosek Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu w Pleszewie
przygotował treść stanowiska na temat bardzo trudnej sytuacji na rynku trzody chlewnej na
terenie Województwa Wielkopolskiego. Stanowisko zostanie przedłożone do przyjęcia Radzie
Powiatu w Pleszewie na najbliższej sesji.
Ad. 6
Na wniosek członka Zarządu Leopolda Lisa omówiono zaawansowanie prac związanych z wdrożeniem
nowego systemu Zarządzania Obsługą Klientów, zwanego potocznie „e - kolejka” w Wydziale
Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pleszewie. Wybrano już wykonawcę usługi. W przyszłym
tygodniu, tj. do 28 marca br. Powinny zakończyć się prace instalacyjne. Zakłada się, że od 8 kwietnia
2019 r. klienci urzędu będą obsługiwani w systemie „e-kolejka”. Aktualnie trwają prace związane z
przygotowaniem odpowiednich informacji o zasadach działania systemu. Informacje zostaną
umieszczone na stronie internetowej Starostwa; będą też przekazane prasie lokalnej. System zapewnia
rezerwację miejsca w kolejce do wybranej usługi i kierowanie do właściwych stanowisk z zachowaniem
pobranego numeru kolejkowego. Na elektroniczny system QMS składają się: automat biletowy
(monitor dotykowy, komputer sterujący, drukarka termiczna i obcinacz papieru), wyświetlacz zbiorczy
(monitor 42 cale w technologii LED) i nagłośnienie w holu urzędu oraz 10 stanowisk obsługi w sali
operacyjnej wydziału KM (w tym panele przywoławcze i wyświetlacze stanowiskowe typu LED),
oprogramowanie oraz moduł rejestracji wizyt online. Rejestracja w kolejce będzie się odbywać
poprzez automat biletowy. Klient wybierze na ekranie właściwą usługę (np. prawo jazdy) i wydrukuje
sobie bilet. Na każdym bilecie znajdują się: numer biletu (numer rejestracji w systemie, zapisany
w pamięci), data i godzina wydania, nazwa operacji (symbol literowy usługi), wykaz stanowisk
przypisanych do operacji i liczba oczekujących na wezwanie. Możliwe jest wydanie biletu w wybranym
przez interesanta języku obcym (np. angielski, niemiecki), a wówczas informacja głosowa będzie
również nadawana w tym języku. Biletomat umożliwia także wydrukowanie biletu zarezerwowanego
przez Internet (po wprowadzeniu nadanego kodu / rezerwacja z wyprzedzeniem do 14 dni). Wzywane
numery będą wymieniane głosowo, prezentowane na monitorze głównym w korytarzu urzędu, a także
na wyświetlaczach matrycowych, znajdujących się nad stanowiskami obsługi. Na życzenie klienta
wywołanie może odbywać się także przez powiadomienie SMS-em (po wyrażeniu zgody i podaniu nr
telefonu komórkowego). Po zakończeniu obsługi bilet zostanie zdezaktywowany. System zwalnia
klientów z konieczności pilnowania kolejki. Jest dogodny i przyjazny dla użytkowników.
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Ad.7
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz.13:30 zamknął
debatę XII posiedzenie Zarządu Powiatu w Pleszewie.

Załączniki:
Nr 1 - lista obecności
Nr 2 - porządek obrad
Nr 3 - bilans z wykonania budżetu Powiatu pleszewskiego za 2018 rok
Nr 4 - sprawozdanie wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2018 rok
Nr 5 - informacja o stanie mienia Powiatu Pleszewskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

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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