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                                                                        Protokół nr 131/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

         w dniu 16 listopada  2022 r., o godz.14.00 

                                         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 Pleszewski Damian Szwedziak dokonując otwarcia posiedzenia powitał zebranych, 

usprawiedliwił nieobecność Starosty Pleszewskiego Macieja Wasielewskiego,  stwierdził quorum oraz 

przedstawił proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum – nastąpiło jw. 

2. Ustalenie porządku obrad – do proponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono. 

3. Stanowisko Zarządu w sprawie:  

a) wyniku zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Zakup energii elektrycznej na 

potrzeby budynków użyteczności publicznej i innych obiektów Starostwa Powiatowego               

w Pleszewie   i jednostek podległych na rok 2023”, 

b) zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 r. 

4. Wolne głosy i wnioski. 

 

Ad. 3 

Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk:  

a)  zapoznał  się z wynikiem przetargu na wykonanie zadania pn. „Zakup energii elektrycznej na 

potrzeby budynków użyteczności publicznej i innych obiektów Starostwa Powiatowego                                      

w Pleszewie i jednostek podległych na rok 2023”. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. 

W ramach przetargu nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym, zgodnie z art. 255 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), 

postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione. W tej sytuacji Zarząd postanowił, 

dokonać zakupu energii na 2023r. z wolnej ręki dla wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu, 

b) uchwałą nr CXXXI/292/2022 dokonał zmian w budżecie Powiatu Pleszewskiego, polegających 

głównie na zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych o: 

-  środki dotacji celowych z budżetu państwa o łącznej kwocie  52.122,00 zł z przeznaczeniem  

sfinansowanie działalności  Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, 

- środki funduszu wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej                                        

w wysokości 9.700,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżących  wydatków Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.  

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w planach finansowych jednostek.  Uchwała stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Ad. 4 

Nie realizowano 

Wicestarosta Pleszewski Damian Szwedziak – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 14.30 

zamknął debatę  CXXXI posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 
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Załączniki: 

Nr 1 -  Lista obecności. 

Nr 2 - Uchwała nr CXXXI/292/2022 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 r. 

 

Protokołowała: 

 

Beata Napierała                               

Starosta  Maciej Wasielewski                      nieobecny  

 

Wicestarosta Damian Szwedziak                   ………………… 

 

Członek Zarządu Leopold Lis                      …………………. 

 

Członek Zarządu Marek Szewczyk         …………………. 

 

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

 

 

 

 


