Protokół nr 153/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie
w dniu 23 października 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.).
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 152/2018 z dnia 16 października 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 CLIII/307/2018 w sprawie

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2019 roku zadania
publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu
pleszewskiego. Uchwała stanowi załącznik Nr 3 do protokołu;
b) pozytywnie rozpatrzył wniosek Parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela o udzielenie pomocy
finansowej na zakup tablicy upamiętniającej 100 rocznicę odzyskania niepodległości i przyznał
na ten cel kwotę 2 tys. zł.netto. Tablica zostanie umieszczona na murze pamięci przy kościele w
dniu 11 listopada br;
c) pozytywnie rozpatrzył wniosek zwiększenie dofinansowania dla WOPR w Pleszewie na zakup
skutera wodnego, postanawiając o dodatkowym ( uprzednio wyasygnował na ten cel z budżetu
powiatu 5 tys. zł. ) wsparciu tego zakupu o kwotę 2 tys. zł.;
d) w głosowaniu jednogłośnie ( pięć głosów „za” ) przyjął Uchwałę Nr CLIII/308/2018 w sprawie
zmian w budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2018 rok polegającej na przesunięciach między
paragrafami. Uchwała stanowi załącznik Nr 4 do protokołu;

Ad.6
Nie realizowano.
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Ad.7
Nie realizowano.
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski - wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 11:50
zamknął debatę CLIII posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie.

Załączniki:

Nr 1 - lista obecności,
Nr 2 - porządek obrad,
Nr 3 - Uchwała Nr CLIII/307/2018
Nr 4 - Uchwała Nr CLIII/308/2018

Protokołowała:
Bogusława Prażucha

Starosta Maciej Wasielewski

…………………………

Wicestarosta Urszula Balicka

………………………..

Członek Zarządu Michał Kaczmarek

…………………………

Członek Zarządu Zbigniew Serbiak

…………………………

Członek Zarządu Radomir Zdunek

…………………………
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