Protokół nr 14/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie
w dniu 30 kwietnia 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.) oraz
zaproszeni goście:
1. Sławomir Sobczyk – Naczelnik OK
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 protokoły nr 13/2019 z posiedzenia w dniu 12 kwietnia 2019 r.
(uwag nie wniesiono).
Ad. 3
Do proponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono.
Ad. 4
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie:
a) wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Czermin realizacji zadania pn.” Przebudowa drogi
powiatowej nr 4311P w m. Broniszewice”,
b) wyrażenie zgody na powierzenie Gminie Dobrzyca realizacji zadania pn.” Przebudowa drogi
powiatowej nr 4174P w m. Fabianów”,
c) wyrażenie zgody na powierzenie Gminie Chocz realizacji zadania pn.” Przebudowa drogi
powiatowej nr 4310P Chocz- Białobłoty (w.Chocz)”,

Ad. 5
Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk :
a) w głosowaniu (jednogłośnie, 5 głosami - za), uchwałą nr XIV/23/2019 przyjął ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, specjalności form kształcenia, na które
dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Radę
Powiatu w Pleszewie na rok budżetowy 2019, ( uchwała stanowi załącznik nr 3 do prot.)
b) zatwierdził sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu pleszewskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działalności w sferze działalności
pożytku publicznego w roku 2018. (załącznik nr 4 do protokołu). Sprawozdanie zostanie
przedłożone Radzie Powiatu na jednej z najbliższych sesji.

Ad. 6
Nie realizowano.
Ad.7
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz.11:30, zamknął
debatę XIV posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie.

Załączniki:
Nr 1 - lista obecności
Nr 2 - porządek obrad
Nr 3 – Uchwała nr XIV/23/2019 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, specjalności form
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Radę Powiatu
w Pleszewie na rok budżetowy 2019
Nr4-sprawozdanie
z
realizacji
programu
współpracy
powiatu
pleszewskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działalności w sferze działalności pożytku publicznego
w roku 2018.

Protokołowała:
Beata Napierała
Starosta Maciej Wasielewski

…………………………

Wicestarosta Damian Szwedziak

…………………………

Członek Zarządu Leopold Lis

…………………………

Członek Zarządu Marek Szewczyk

…………………………

Członek Zarządu Radomir Zdunek

…………………………

