Protokół nr 152/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie
w dniu 16 października 2018 r. o godz. 11:00
w siedzibie Starostwa przy ul. Poznańskiej 79, sala 107

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot.)
oraz zaproszenie goście:
1. Grzegorz Grygiel – Dyrektor DPS w Pleszewie
2. Izabela Wnuk – Naczelnik OR
3. Piotr Fabisz – naczelnik OS
Ad. 1
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski dokonując otwarcia posiedzenia powitał zebranych,
usprawiedliwił nieobecność Wicestarosty Urszuli Balickiej ( sprawy służbowe ), stwierdził quorum oraz
przedstawił proponowany porządek obrad (zał. nr 2 prot.).
Ad. 2
Zarząd, przez aklamację, przyjął protokół nr 151/2018 z dnia 2 października 2018 r. ( uwag nie
wniesiono).
Ad. 3
Do proponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono.
Ad. 4
Zarząd zaopiniował pozytywnie projekty Uchwał Rady Powiatu w sprawie:
a) zmiany statutu Powiatu Pleszewskiego;
b) rozpatrzenia skargi Agencji Detektywistycznej „ Enigma-Service” Sp. z o.o;
c) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowym ośrodku wsparcia –
Dziennym Domu Senior+ w Pleszewie;
d) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Ad. 5
Zarząd w ramach wypracowywanych stanowisk:
a) w głosowaniu jednogłośnie ( pięć głosów „za” ) przyjął Uchwałę Nr CLII/306/2018 w sprawie

ogłoszenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pleszewskiego z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. Konsultacje będą
prowadzone w formie zgłaszania uwag i opinii na piśmie lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej, a także osobiście w Wydziale OK. Uchwała stanowi załącznik Nr 3 do protokołu;
b) przyjął do wiadomości informację Naczelnika Wydziału OK o stanie realizacji zadań

oświatowych za rok szkolny 2017/2018. Zostanie ona przekazana radnym Rady Powiatu
w Pleszewie;
c) pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora CKP w Pleszewie o wyrażenie zgody na zbycie
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składników mienia ruchomego jednostki. Niektóre z nich, za zgodą zarządu, zostaną
zezłomowane, np. hamulcomierz - r. prod. 1994, szarpak do kół – r. prod. 1997,
natomiast tokarka z roku 1986, uszkodzona, będzie sprzedana w trybie przetargu
publicznego.
Ad.6
Nie realizowano.
Ad.7
Nie realizowano.
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski - wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 12:20
zamknął debatę CLII posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie.

Załączniki:

Nr 1 - lista obecności,
Nr 2 - porządek obrad,
Nr 3 - Uchwała Nr CLII/306/2018
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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