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Protokół  nr  150/2018 

z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  w  Pleszewie 

w  dniu  27 września 2018 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 :  

1. Piotr Fabisz – Naczelnik Wydziału OS. 

 

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 149/2018 z dnia 13 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) w głosowaniu jednogłośnie ( pięć głosów „za” ) przyjął Uchwałę Nr  CL/302/2018 dotyczącą zmian 

w budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2018 rok. Zmiany uwzględniają m.in.  dotacje z budżetu 

państwa w wysokości:  5 650 zł z przeznaczeniem  na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków 

komisji wyborczej oraz 15 029 zł na dofinansowanie remontów w DPS w Pleszewie. Uchwała 

stanowi zał. Nr 3 do protokołu; 

b) przyjął do wiadomości, że  w dniu 25.09.2018 r. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu 

nieograniczonym na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków 

użyteczności publicznej i innych obiektów na terenie 6 gmin Powiatu Pleszewskiego na lata 2019 - 

2020”. Zostały złożone dwie oferty z następującymi cenami:  

Oferowana cena jednostkowa ENERGA OBRÓT Spółka Akcyjna do 31.12.2020 r.             0,3996 zł 

netto/kWh 

Oferowana cena jednostkowa ENEA Spółka Akcyjna do 31.12.2020 r.                                  0,4006 zł 

netto/kWh 

(Obecna cena jednostkowa ENERGA OBRÓT Spółka Akcyjna do 31.12.2018 r.                  0,2083 zł 

netto/kWh). 

W związku z wysoką proponowaną ceną za dostawę energii ,  Miasto i Gmina Pleszew zamierza 
unieważnić niniejsze postępowanie i będzie ponownie ogłaszało przetarg z okresem realizacji tylko na 
rok 2019. Zarząd wyraził wolę uczestnictwa jop w ponownym przetargu; 
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c) pozytywnie rozpatrzył wniosek przedsiębiorcy i wyraził zgodę na przedłużenie terminu wykonania 

prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Pleszewskiego w roku 

2018 do 31. 10. 2018 roku, czyli o 1 miesiąc, uwzględniając braki kadrowe oraz problemy sprzętowe 

wykonawcy.  

 

Ad.6  

 Nie realizowano. 

 

Ad.7  
Nie realizowano.  

 

Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski  -  wobec  wyczerpania  porządku  obrad,  o  godz. 11:00  

zamknął  debatę  CXL posiedzenia  Zarządu  Powiatu  w  Pleszewie. 

 

Załączniki: 

Nr  1  -  lista  obecności, 

Nr  2  -  porządek  obrad, 

Nr 3  - Uchwała Nr CXL/302/2018 

 
Protokołowała: 

 

Bogusława Prażucha 

 

 

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

 

Wicestarosta   Urszula Balicka                                ………………………. 

 

Członek Zarządu  Michał  Kaczmarek  ……………………… 

 

Członek Zarządu  Zbigniew  Serbiak  ……………………… 

 

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


