Protokół nr 27/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie
w dniu 23 września 2019 r., o godz. 15.45
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 (zał. nr 2 prot.).
Ad. 2
Zarząd, przez aklamację, przyjął protokół nr 26/2019 z posiedzenia w dniu 13 września 2019 r.,
(uwag nie wniesiono).
Ad. 3
Do proponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono.
Ad. 4
Nie realizowano
Ad. 5 Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk :
a) w głosowaniu (jednogłośnie, 4 głosami - za), przyjął uchwały :
✓ nr XXVII/48/2019 w sprawie Planowanej realizacji II Etapu działania pn. „Rozbudowa,
modernizacja oraz doposażenie obszaru zabiegowo-operacyjnego PCM bloku
operacyjnego wraz z oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Pracowni
elektrofizjologii przy Oddziale Kardiologicznym”.( Uchwała stanowi załącznik nr 3 do
protokołu),
✓ nr XXVII/49/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowań
o udzielenie zamówień publicznych na udzielenie Powiatowi Pleszewskiemu kredytów.
(Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu),
✓ nr XXVII/50/2019 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg
Powiatowych w Pleszewie. (Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Ad. 6
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz.16:30, zamknął
debatę XXVII posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie.
Załączniki:
Nr 1 - lista obecności
Nr 2 - porządek obrad
Nr 3 - uchwała nr XXVII/48/2019 w sprawie Planowanej realizacji II Etapu działania pn. „Rozbudowa,
modernizacja oraz doposażenie obszaru zabiegowo-operacyjnego PCM bloku operacyjnego wraz
z oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Pracowni elektrofizjologii przy Oddziale Kardiologicznym”.
Nr 4 -uchwała nr XXVII/49/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowań
o udzielenie zamówień publicznych na udzielenie Powiatowi Pleszewskiemu kredytów.
Nr 5 – uchwała nr XXVII/50/2019 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg
Powiatowych w Pleszewie .
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Protokołowała:
Beata Napierała
Starosta Maciej Wasielewski

………………………

Wicestarosta Damian Szwedziak

…………………………

Członek Zarządu Leopold Lis

…………………………

Członek Zarządu Marek Szewczyk

nieobecny

Członek Zarządu Radomir Zdunek

…………………………
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