
 
  Protokół nr 47/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  
w dniu 27 kwietnia 2020 r., o godz. 13.00 -tej 

                                         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: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

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

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie planu finansowego 

PFRON na 2020 r. 

4. Zmiany w budżecie Powiatu Pleszewskiego. 

5. Wyrażenie zgody na używanie Herbu Powiatu Pleszewskiego w logo Śremskiego Instytutu 

Historii. 

6. Wolne głosy i wnioski. 

 

Ad. 3 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie ustalenia 
wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2020 roku. 

 
Ad. 4   

Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk : 

✓ w głosowaniu (jednogłośnie, 5 głosami - za), przyjął uchwały Nr XLVII/102/2020 w sprawie zmiany 

budżetu Powiatu Pleszewskiego.  Zmiany polegają na wprowadzeniu do budżetu  po stronie 

dochodów i wydatków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie:   

- 38.446,52 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem   

COVID- 19 tj. na prowadzenie miejsca kwarantanny  zbiorowej w Powiecie Pleszewskim, 

- 73.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy 

społecznej w związku z wystąpieniem COVID- 19, w tym 68.200,00 zł dla DPS Pleszew, 5.600,00 

zł dla DPS Broniszewice, 

- 79.975,00 zł środki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa przeznaczone na zakupy laptopów 

w  ramach projektu zdalna szkoła, 

-  pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w planach finansowych jednostek. (Uchwała stanowi 
załącznik nr 2 do Protokołu) , 

✓ Nr XLVII/103/2020 w sprawie wyrażenia zgody na używanie Herbu Powiatu Pleszewskiego. Śremski 

Instytut Historii zwrócił się do Zarządu Powiatu w Pleszewie o wyrażenie zgody na użycie herbu 

Powiatu Pleszewskiego w swoim logo. Instytut zrzesza historyków z 7 Powiatów tj. Powiat Śremski, 

Jarociński, Gostyński, Poznański, Średzki oraz Kościański. Herby wymienionych powiatów są częścią 

składową logo instytutu. Po zapoznaniu się z zadaniami Instytutu Zarząd wyraził zgodę na użycie 

herbu Powiatu Pleszewskiego w logo Śremskiego Instytutu Historii.( Uchwała stanowi załącznik nr 

3  Protokołu), 



Ad 6 
Nie realizowano  

 

Ad. 7 

Starosta Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz.14:30, zamknął debatę 

XLVII posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

 
 
Załączniki: 
Nr 1 -    Lista obecności. 
Nr  2  -  Uchwała Nr XLVII/102/2020 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego.    
Nr 3 -Uchwała Nr XLVII/103/2020 w sprawie wyrażenia zgody na używanie Herbu Powiatu 
Pleszewskiego 
 
 
 
Protokołowała: 
 
Beata Napierała 

Starosta  Maciej Wasielewski  …………………………. 
 

Wicestarosta Damian Szwedziak               ………………………… 
 

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

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

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

    
 
 

 
 


