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Protokół  nr  145/2018 

z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  w  Pleszewie 

w  dniu  13 sierpnia 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 

Wicestarosta Urszula Balicka   dokonując  otwarcia  posiedzenia  powitała  zebranych,  stwierdziła  

quorum  oraz  przedstawiła  proponowany  porządek  obrad  (zał.  nr  2  prot.). 

Ad.  2 

Zarząd,  przez  aklamację,  przyjął  protokół  nr 144/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r. (uwag nie wniesiono). 

Ad.  3 

Do  proponowanego  porządku  obrad  uwag  nie  wniesiono. 

Ad.  4 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie:  

a) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego  nieruchomości 
zabudowanej położonej w Kowalewie, gm. Pleszew, oznaczonej jako działki nr 34/10 i 10/12. 

Ad.  5 

Zarząd w ramach  wypracowywanych  stanowisk: 

a) na wniosek PCM w Pleszewie sp. z o.o. złożył oświadczenie w związku z ubieganiem się tej 

instytucji o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-

2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, 

Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego na realizację Projektu "Dofinansowanie 

zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Pleszewskim Centrum 

Medycznym w Pleszewie", że Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o.  

zobowiązuje się, że w okresie 5 lat (okres może zostać skrócony do 3 lat w przypadkach 

utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez MŚP) od płatności końcowej: 

- nie zaprzestanie działalności produkcyjnej lub nie przeniesie jej poza obszar objęty 

programem; 

- nie dojdzie do zmiany własności elementu infrastruktury, która przyniesie przedsiębiorstwu 

lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści; 

- nie dojdzie do istotnej zmiany wpływającej na charakter operacji, jej cele lub warunki 

wdrażania, która mogłyby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów. 

Ponadto oświadczył, że w okresie 10 lat od płatności końcowej lub w okresie wynikającym ze 

znajdujących zastosowanie w danym przypadku przepisów o pomocy publicznej, nie dojdzie do 

przeniesienie działalności produkcyjnej, której dotyczyło dofinansowanie, poza obszar UE. 

Pozyskane środki spółka zamierza przeznaczyć na zakup trzech aparatów usg dla SOR. Wkład 

własny w wysokości 20% spółka pokryje ze swych dochodów.  

 

Ad.6  

 Nie realizowano. 

Ad.7  
Nie realizowano.  
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Wicestarosta Urszula Balicka  -  wobec  wyczerpania  porządku  obrad,  o  godz. 10:30,  zamknęła  

debatę  CXLV posiedzenia  Zarządu  Powiatu  w  Pleszewie. 

 

 

Załączniki: 

Nr  1  -  lista  obecności, 

Nr  2  -  porządek  obrad. 

 

  

Protokołowała: 

 

Bogusława Prażucha 

 

 

Starosta   Maciej Wasielewski   ………………… 

 

Wicestarosta   Urszula Balicka                                ………………… 

 

Członek Zarządu  Michał  Kaczmarek  ………………… 

 

Członek Zarządu  Zbigniew  Serbiak  ………………… 

 

Członek Zarządu Radomir  Zdunek                                 ………………… 

   


