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  Protokół nr 77/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie  

w dniu 25 maja  2021 r., o godz. 10.00-tej 

                                         w siedzibie Starostwa przy ul. Poznańskiej 79, sala 107 

 

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot.)  

 

Ad. 1 

Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski dokonując otwarcia posiedzenia powitał zebranych,  

stwierdził quorum oraz przedstawił proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum – nastąpiło jw. 

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

3. Stanowisko Zarządu   w sprawie:  

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

b) opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Wielkopolskiej w Pleszewie drogi  

położonej w m. Pleszew na działkach nr 1288/19 i 1288/22 (obręb miasto Pleszew) Gmina 

Pleszew, powiat pleszewski 

4. Wolne głosy i wnioski. 

 

Ad 3 

 Zarząd, w ramach wypracowywanych stanowisk, w rozdzielnym głosowaniu, jednogłośnie (5 głosami 

– za): 

a)  przyjął sprawozdanie finansowe Powiatu Pleszewskiego za 2020  rok. Z przepisów prawa 

wynika konieczność jego przedłożenia Radzie Powiatu w ramach procedury absolutoryjnej. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu, 

b) uchwałą nr LXXVII/169/2021 pozytywnie zaopiniował zamiar zaliczenia do kategorii drogi 

gminnej ul. Wielkopolskiej w Pleszewie drogi  położonej w m. Pleszew na działkach nr 1288/19 

i 1288/22 (obręb miasto Pleszew) Gmina Pleszew, Powiat Pleszewski. Burmistrz Miasta i Gminy 

Pleszew wnioskiem z dnia 24 maja 2021r. nr GK.7234.44.2021 wystąpił do Starosty 

Pleszewskiego o wydanie opinii dotyczącej zaliczenia ww. drogi do kategorii drogi gminnej. 

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 

r. poz. 470 ze zm.) zaliczenie do kategorii drogi gminnej następuje w drodze uchwały rady gminy 

po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Wnioskowana zmiana nie powoduje 

konieczności dokonania żadnych zmian w dotychczasowym przebiegu dróg powiatowych na 

terenie powiatu pleszewskiego. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Ad. 4 

Nie realizowano. Nikt z Członków Zarządu nie zgłosił udziału w dyskusji. 

 

Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 11.00 -tej, 

zamknął debatę LXXVII  posiedzenia Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

 

Załączniki: 

Nr 1 -  lista obecności. 

Nr 2 - Sprawozdanie  finansowe Powiatu Pleszewskiego za 2020  rok 
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Nr 3 - uchwała nr LXXVII/169/2021 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii drogi 

gminnej ul. Wielkopolskiej w Pleszewie drogi  położonej w m. Pleszew na działkach nr 1288/19 i 

1288/22 (obręb miasto Pleszew) Gmina Pleszew, Powiat Pleszewski. 

 

 

Protokołowała: 

 

Beata Napierała 

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

 

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

 

Członek Zarządu Leopold Lis           ………………………… 

 

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

 

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

 

 

 


