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                                                                   Protokół nr 60/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

w dniu 30 września  2020 r., o godz. 12.00-tej 

                                         w siedzibie Starostwa przy ul. Poznańskiej 79, sala 107 

 

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot.)  

 

Wicestarosta Pleszewski Damian Szwedziak dokonując otwarcia posiedzenia powitał zebranych,  

usprawiedliwił nieobecność Starosty Macieja Wasielewskiego i Członka Zarządu Marka Szewczyka 

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 sprawie wskazania kandydata na członka 

Rady Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo – Parkowego. 

4. Stanowisko Zarządu w sprawie  : 

- przyjęcia  wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego  za I półrocze 2020r, 

- kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2020 r. 

- przyjęcia uchwały w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków 

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

5. Wolne głosy i wnioski. 

 

Ad. 3 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie wskazania 

kandydata na członka Rady Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo – Parkowego. 

 

Po zaopiniowaniu projektu uchwały Wicestarosta Pleszewski ogłosił przerwę w  obradach  na czas 

trwania sesji Rady Powiatu w Pleszewie. 

Obrady wznowiono o godz.15.20. 

 

Po wznowieniu obrad Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk,  przyjął informację o  :  

✓ przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego  za I półrocze 2020r. ( załącznik nr 2 

protokołu), 

✓ kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2020 r. (załącznik nr 3  

protokołu), 

✓ w głosowaniu (jednogłośnie, 3 głosami – za), przyjął uchwałę nr LX/140/2020 w  sprawie: 

opracowania planu finansowego dla rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

Powiat Pleszewski otrzymał środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Art. 65 ust. 

11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych                   

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568                    

z ze. zm.) stanowi, że: jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają je na wydatki 

związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku. 

Ad.4 

Nie realizowano  
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Ad.5 

Wicestarosta Pleszewski Damian  Szwedziak – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 17.00 -tej, 

zamknął debatę LX  posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

 

Załączniki: 

Nr 1 -  lista obecności, 

Nr 2 – uchwała nr  LX/140/2020 w  sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków 

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

 

Protokołowała: 

 

Beata Napierała 

 

 

Starosta  Maciej Wasielewski        nieobecny 

 

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

 

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

 

Członek Zarządu Marek Szewczyk        nieobecny 

 

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

 

 

 

 
  


