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Protokół  nr  140/2018 

z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  w  Pleszewie 

w  dniu  27 czerwca 2018 r.,  o  godz. 14:10 

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. Danuta Mandryk    - Inspektor NR 

2. Sławomir Sobczyk  - Naczelnik OK 

Ad.  1 

Starosta  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 139/2018 z dnia 20 czerwca 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) uchwałą Nr CXL/289/208 w głosowaniu jednogłośnie ( pięć głosów „za” ) zatwierdził zmiany w 

budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2018 rok. Dotyczą one m. in. zwiększenia subwencji na 

realizację  zadań przez PINB oraz program „ Dobry start”.; 

b) przyznał dodatki motywacyjne funkcyjne dla dyrektorów szkół i jednostek oświatowych 

prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie na kolejny okres tj. od 1 lipca 2018 r. do 31 

grudnia 2018 r.  w wysokościach: 

 

l.p. Szkoła/placówka Wysokość przyznanego 

dodatku 

motywacyjnego 

Wysokość przyznanego 

dodatku funkcyjnego 

1. LiG 600  zł 1.800 zł 

2. ZSU-G 600  zł 1.800 zł 

3. ZPS 600 zł 1.800 zł 

4. PP-P 250 zł 1.360 zł 

5. ZST 600 zł 1.600 zł 

6. CKP 250 zł 1.360 zł 

 

c) unieważnił  postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na 

wykonanie zadania pn. „Przebudowa – dostosowanie istniejących warunków technicznych w 

budynku Liceum  i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 38 do 

obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej” z uwagi na brak ofert. Jednocześnie 

postanowił o  ponownym ogłoszeniu zamówienia, modyfikując wymagania wobec  

doświadczenia wykonawcy.  

Ad.6  Nie realizowano. 

Ad.7  Nie realizowano. 
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Starosta  Maciej  Wasielewski  -  wobec  wyczerpania  porządku  obrad,  o  godz.  14:30,  zamknął  

debatę  CXL posiedzenia  Zarządu  Powiatu  w  Pleszewie. 

 

 

Załączniki: 

Nr  1  -  lista  obecności, 

Nr  2  -  porządek  obrad, 

Nr 3  -  uchwała nr CXL/289/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2018 rok. 

 

Protokołowała: 

 

Bogusława Prażucha 

 

 

Starosta   Maciej Wasielewski   ………………… 

 

Wicestarosta   Urszula Balicka                                ………………… 

 

Członek Zarządu  Michał  Kaczmarek  ………………… 

 

Członek Zarządu  Zbigniew  Serbiak  ………………… 

 

Członek Zarządu Radomir  Zdunek                                 ………………… 

   


