
 

  Protokół nr 74/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

w dniu 30 marca 2021 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.)  

Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski dokonując otwarcia posiedzenia powitał zebranych,  usprawiedliwił 

nieobecność Członka Zarządu Leopolda Lisa, stwierdził quorum oraz przedstawił proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

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

3. Stanowiska  w sprawie przyjęcia ; 

a)  sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za rok 2020 r., 

       b)  informacji o stanie mienia Powiatu Pleszewskiego na dzień 31.12.2020 r. 

       c) zaopiniowanie inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla      pieszych  na drodze 

powiatowej nr 5288P w m Sowina”. 

Ad 3 

 Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk :      

a) przyjął  sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2020 rok (zał. Nr 2 prot.), 

b) przyjął informację o stanie mienia Powiatu Pleszewskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. (zał. Nr 

3prot.), 

c)  zaopiniował pozytywnie planowaną inwestycję pn. „Poprawa bezpieczeństwa  w obrębie przejścia dla 

pieszych na drodze powiatowej nr 5288P w m Sowina” (dot. przejścia zlokalizowanego przy terenach 

rekreacyjno – sportowych i wypoczynkowych),  w ramach inwestycji zaplanowano m. inn. : wykonanie 

na dojściach do przejść nawierzchni chodników z płytek ostrzegawczych, wykonanie oświetlenia 

hybrydowego, nowe oznakowanie poziome i pionowe, linie wibracyjne przed przejściem, radarowe 

wyświetlacze prędkości. Inwestycja dofinansowana będzie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Ad.5 

Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 14.00 -tej, zamknął 

debatę LXXIV posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

Załączniki: 

Nr 1 -  lista obecności. 

Nr 2 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2020 rok. 

Nr 3  - Informacja o stanie mienia Powiatu Pleszewskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. 

 

Protokołowała: 

 

Beata Napierała 

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

 

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

 

Członek Zarządu Leopold Lis        nieobecny 

 

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

 

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

 


