Protokół nr 149/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie
w dniu 13 września 2018 r. o godz. 8:30
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 protokół nr 148/2018 z dnia 7 września 2018 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) na wniosek PCM w Pleszewie sp. z o.o. w głosowaniu jednogłośnie ( pięć głosów „za” ) przyjął
Uchwałę Nr CXLIX/301/2018 dotyczącą planowanej realizacji działania polegającego na
rozbudowie, modernizacji oraz doposażeniu obszaru zabiegowo-operacyjnego Pleszewskiego
Centrum Medycznego - Bloku operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii
oraz Pracowni elektrofizjologii przy Oddziale Kardiologicznym. Działanie to mieści się w zakresie
polityki rozwoju oraz stanowi zadanie własne jednostki samorządu terytorialnego. Szacunkowy
koszt inwestycji planowanej do realizacji w latach 2018-2019 wynosi 16 mln. zł. Zarząd Powiatu
deklaruje zapewnienie przez Powiat Pleszewski wkładu własnego w kwocie stanowiącej 20%
kosztów realizacji zadania. W tym celu wystąpi do Rady Powiatu w Pleszewie z wnioskiem o
podjęcie stosownej uchwały. Uchwała stanowi zał. Nr 3 do protokołu.
Starosta Maciej Wasielewski zarządził przerwę w obradach do godz. 10:00.
Po wznowieniu obrad , Zarząd :
b) podjął stanowisko w sprawie planowanego przebiegu korytarza drogi ekspresowej S11 na
odcinku Kórnik- Ostrów Wlkp. na terenie Powiatu Pleszewskiego, rekomendując do realizacji
Korytarz nr 2 ( oznaczony wcześniej jako B ), wraz z dodatkowym zjazdem z drogi ekspresowej
na drogę powiatową Pleszew - Dobrzyca. Stanowisko Zarządu stanowi zał. Nr 4 do protokołu.
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Ad.6
Nie realizowano.
Ad.7
Nie realizowano.
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski - wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 10:30
zamknął debatę CXLIX posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie.

Załączniki:

Nr 1 - lista obecności,
Nr 2 - porządek obrad,
Nr 3 - Uchwała Nr CXLIX/301/2018
Nr 4 - stanowisko w sprawie planowanego przebiegu korytarza drogi ekspresowej S11 na
odcinku Kórnik- Ostrów Wlkp. na terenie Powiatu Pleszewskiego.
Protokołowała:
Bogusława Prażucha

Starosta Maciej Wasielewski

………………………

Wicestarosta Urszula Balicka

nieobecna

Członek Zarządu Michał Kaczmarek

………………………

Członek Zarządu Zbigniew Serbiak

………………………

Członek Zarządu Radomir Zdunek

………………………
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