Protokół nr 28/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie
w dniu 30 września 2019 r., o godz. 10.00
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
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski dokonując otwarcia posiedzenia powitał zebranych,
stwierdził quorum oraz przedstawił proponowany porządek obrad (zał. nr 2 prot.).
Ad. 2
Nie realizowano
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 XXVIII/51/2019 w sprawie zmian w budżecie powiatu pleszewskiego na 2019 r. Zmiany
dotyczyły wprowadzenia do budżetu po stornie dochodów i wydatków środków następujących
dotacji;
- 66.356,00 zł na zespołu do spraw orzekania niepełnosprawności,
- 33.545,00 zł na finansowania Ośrodka Wsparcia w Pleszewie,
- 48.484,00 zł na świadczenie wychowawcze w rodzinach zastępczych ( Uchwała stanowi
załącznik nr 3 do protokołu),
• nr XXVIII/52/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy
Społecznej w Pleszewie. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Dotychczasowy dyrektor
DPS w Pleszewie w dniu dzisiejszym (tj. 30.09.2019 r.) złożył rezygnację ze stanowiska dyrektora
z dniem 31.10.2019 r. Zarząd przyjął tę rezygnację i postanowił ogłosić konkurs na dyrektora tej
jednostki. Wymagane dokumenty aplikacyjne w ramach konkursu kandydaci będą mogli
składać w terminie do 15 października br.,
• nr XXVIII/53/2019 w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/35/2015 Zarządu Powiatu w Pleszewie
z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej powiatu
do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych związanych z prowadzeniem bieżącej
działalności powiatu. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu,
• nr XXVIII/54/2019 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Pleszewie ( Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu),
b) zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków zamówienia dla przetargu na udzielenie
długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 4.083.692,00 zł z przeznaczeniem na
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Szacunkowa wartość zamówienia netto 899.847,92 zł
Kryterium oceny - cena ( łączny koszt kredytu) - 100%
Termin otwarcia ofert 25.10.2019 r. godz. 10 15.
Ad. 6
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz.11:30, zamknął
debatę XXVIII posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie.

Załączniki:
Nr 1 - lista obecności
Nr 2 - porządek obrad
Nr 3 - uchwała nr XXVIII/51/2019 w sprawie zmian w budżecie powiatu pleszewskiego na 2019 r.
Nr 4 – uchwała nr XXVIII/52/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu
Pomocy Społecznej w Pleszewie.
Nr 5 – uchwała nr XXVIII/53/2019 w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/35/2015 Zarządu Powiatu w
Pleszewie z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej
powiatu do składu oświadczeń woli w sprawach majątkowych związanych z prowadzeniem bieżącej
działalności powiatu.
Nr 6 – uchwała w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

Protokołowała:
Beata Napierała
Starosta Maciej Wasielewski

………………………

Wicestarosta Damian Szwedziak

…………………………

Członek Zarządu Leopold Lis

…………………………

Członek Zarządu Marek Szewczyk

nieobecny

Członek Zarządu Radomir Zdunek

…………………………

