Protokół nr 18/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie
w dniu 30 maja 2019 r., o godz. 8.00
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:
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad – do proponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono.
3. Zmiany w budżecie Powiatu Pleszewskiego w 2019 r.
4. Demontaż pojazdu stanowiącego własność powiatu pleszewskiego.
5. Wolne głosy i wnioski.
Ad. 3
a) w głosowaniu (jednogłośnie, 5 głosami - za), Zarząd podjął uchwałę nr XVIII/30/2019 w sprawie
zmian w budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2019r. Zmiany polegają na zwiększeniu planu
wydatków przeznaczonych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr
4329P Pleszew-Kowalew” o łączną kwotę 2.863.000 zł z czego:
- 563.000 zł to środki utworzonej w budżecie powiatu rezerwy celowej na realizację zadań
inwestycyjnych ( po zmianach rezerwy wynosić będzie 62.627,51 zł),
- 2.300.000 zł środki pomocy finansowej w formie dotacji z Miasta i Gminy Pleszew.
Łączne środki przeznaczone na finansowanie w/w zadania wynosić będą 3.063.000 zł i stanowić
będą wkład Powiatu w realizacji inwestycji z udziałem środków pochodzących z Funduszu Dróg
Samorządowych.
Ad. 4
b) wyraził zgodę na demontaż samochodu osobowego marki AUDI 80 o nr rej. PKA 5HN4, rok
produkcji 1991, o wartości 450 zł brutto. Zgodnie z oceną rzeczoznawcy samochód znajduje
się w złym stanie technicznym, bez możliwości uruchomienia i wykonania próby drogowej.
Powiat Pleszewski stał się właścicielem tego samochodu mocą postanowienia Sądu Rejonowy
w Pleszewie z dnia 21 marca 2019 r. orzekającego jego przepadek na rzecz Powiatu
Pleszewskiego. Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym ww. samochód został usunięty z
drogi i umieszczony na wyznaczonym parkingu strzeżonym. Właściciel nie odebrał samochodu
z parkingu w ustawowym terminie. Stąd na wniosek starosty Sąd Rejonowy w Pleszewie
postanowił j.w. Do wykonania orzeczenia sądu o przepadku pojazdu ustawa zobowiązuje
starostę. W ramach podejmowanych w tym zakresie czynności samochód przyjmuje się na stan
majątku powiatu, ubezpiecza i kieruje do biegłego skarbowego celem oszacowania wartości.
W zależności od wartości pojazdu i jego stanu technicznego, samochód taki podlega sprzedaży
lub złomowaniu przez uprawnioną stację demontażu.
Ad. 5
Nie realizowano
Ad. 6
Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz.9:00, zamknął
debatę XVIII posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie.
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Protokołowała:
Beata Napierała
Starosta Maciej Wasielewski
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Wicestarosta Damian Szwedziak
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Członek Zarządu Leopold Lis

…………………………

Członek Zarządu Marek Szewczyk
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Członek Zarządu Radomir Zdunek

…………………………

