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Protokół Nr XIV/20 

z sesji Rady Powiatu w Pleszewie 

w dniu 30 września 2020 r., 

o godz. 14:00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pleszewie, 

przy ul. Poznańskiej 79, (sala sesyjna nr 206). 

 

W sesji udział wzięli Radni oraz zaproszeni goście wg załączonych list obecności 

(odpowiednio zał. nr 1 i 2 prot.). 

 

Ad. 1 

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – dokonując otwarcia XIV 

sesji Rady Powiatu w Pleszewie powitał zebranych na obradach Radnych, Starostę wraz 

z Zarządem oraz biorących udział w transmisji on – line  dyrektorów, kierowników jednostek 

organizacyjnych Powiatu, wszystkich zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności 

stwierdził quorum, na 19 Radnych w obradach uczestniczy 16 (zał. nr 1 prot.). Nieobecność 

zgłosili Radni: Wojciech Maniak, Andrzej Madaliński, Marek Szewczyk. Ponadto w sesji nie 

będzie uczestniczył Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski ze względu na uczestnictwo 

w spotkaniu  Związku Powiatów Polskich.  

 

Ad. 2 

Przedstawienie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – poinformował, że Radni 

wraz z materiałami sesyjnymi otrzymali porządek obrad. Zapytał, czy są propozycje zmiany 

porządku obrad. 

 

Wicestarosta Pleszewski, Damian Szwedziak – wniósł o rozszerzenie porządku obrad sesji  

o dodatkowy punkt nr 8 – podjęcie uchwały w sprawie wskazania kandydata na członka Rady 

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo – Parkowego. W w/w sprawie 

wpłynęło pismo od Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Andrzej Biesiada – zapytał, jakie wymagania musi 

spełniać proponowany członek do Rady Muzem Ziemiaństwa w Dobrzycy  . 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – odpowiedź na powyższe 

pytanie Radnego Andrzeja Biesiady zostanie udzielona w punkcie dotyczącym podjęcia 

uchwały w przedmiotowej sprawie. 

 

Wobec braku uwag do przedłożonego porządku obrad zamknął dyskusję w tym punkcie.  
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Rada Powiatu przyjęła do realizacji porządek obrad wraz z uwzględnieniem punktu nr 8 -  

podjęcie uchwały w sprawie wskazania kandydata na członka Rady Muzeum Ziemiaństwa 

w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo – Parkowego (zał. nr 3 prot.). Uwag nie zgłoszono. 

 

Lista głosowania imiennego Radnych w sprawie wniosku Zarządu Powiatu o rozszerzenie 

porządku obrad poprzez dodanie punktu – podjęcie uchwały w sprawie wskazania kandydata 

na członka Rady Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo – Parkowego 

stanowi załącznik nr 4 protokołu. 

 

Ad. 3 

Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu w Pleszewie VI kadencji, w dniu 20 sierpnia 

2020 roku. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – poinformował, że protokół 

był dostępny do wglądu w Biurze Rady. Wobec braku uwag do protokołu zarządził 

głosowanie.  

 

Rada Powiatu w Pleszewie przyjęła, jednogłośnie (16 głosów „za”), protokół z XIII sesji 

Rady Powiatu w Pleszewie, w dniu 20 sierpnia  2020 roku. Uwag nie zgłoszono. 

Lista głosowania imiennego Radnych w sprawie przyjęcia protokołu z XIII sesji Rady 

Powiatu w Pleszewie VI kadencji, w dniu 20 sierpnia 2020 r. stanowi załącznik 

nr 4 protokołu. 

 

Ad. 4 

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie od poprzedniej sesji (zał. nr 5 prot.). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – poinformował, że 

sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie od poprzedniej sesji przekazano 

Radnym wraz z materiałami sesyjnymi. Poprosił o zgłaszanie pytań i uwag. 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Michał Kaczmarek – zgłosił uwagę, że w sprawozdaniu 

Starosty z działalności Zarządu wpisano błędne dane w kwestii posiedzenia z dnia 23 

września b.r., punkt c. Sprostował, że 16 wychowanków  pozostanie pod opieką Domu 

Dziecka w okresie do miesiąca sierpnia 2021r. Podkreślił, że wprowadzono zmiany w ustawie 

zgodnie z którymi z dniem od 1 stycznia 2021 roku w placówce musi być poniżej 14 

wychowanków. Wyrażona zgoda przez Wojewodę Wielkopolskiego dotyczy 2 dodatkowych 

wychowanków, którzy mogą w okresie do miesiąca sierpnia przyszłego roku pozostać pod 

opieką placówki. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie przyjęła sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie 

od poprzedniej sesji stanowiące załącznik nr 5 protokołu.  

 

Ad. 5 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok. 
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Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – poinformował, że projekt 

uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok w dniu dzisiejszej 

sesji został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Finansów i Planowania.  

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Przemysław Kazuś – powiedział, że wszystkie zmiany 

wprowadzane do budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok zostały szczegółowo opisane 

w przedłożonych Radnym materiałach sesyjnych i mówione podczas dzisiejszego posiedzenia 

Komisji Budżetu, Finansów i Planowania.  Na 4 członków Komisji obecnych było 4, wszyscy 

głosowali za zmianami przedmiotowej uchwały. 

Przedstawił najistotniejsze zmiany wprowadzone do budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 

rok: 

− zmiany dotyczące grantu dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie. Dochody 

i wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 1.912.956,24 zł – środki grantu na realizację 

wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”, 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku 

lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Grant przyznany został przez Województwo Wielkopolskie (Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Poznaniu) na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie. Środki 

wykorzystane zostaną na następujące zadania:  

a) dodatki do wynagrodzeń dla pracowników – 174 osoby. 

Dodatki będą przyznawane pracownikom mającym bezpośredni kontakt z mieszkańcem 

Domu. Dodatki będą wypłacane proporcjonalnie do posiadanego etatu; 

b) miejsca pobytu tymczasowego dla pracowników – 10 pokoi jednoosobowych. 

Będą to tzw. miejsca gotowości na wypadek wystąpienia podejrzenia lub potwierdzenia 

przypadku choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2; 

c) miejsca pobytu tymczasowego dla mieszkańców – 9 pokoi jednoosobowych. 

Zadanie polega na zapewnieniu miejsc pobytu tymczasowego dla osób nowo kierowanych 

do DPS Pleszew, dla mieszkańców powracających na teren Domu po pobycie w szpitalu 

lub po okresie urlopowania. Osoby umieszczone w miejscach pobytu tymczasowego będą 

pod opieką oddelegowanego personelu Domu; 

d) zakup testów na obecność COVID-19 – 268 osób. 

e) zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników – 268 osób. 

W ramach tego działania planowany jest zakup: kombinezonów ochronnych, fartuchów 

ochronnych, ochraniaczy na buty, okularów lub gogli ochronnych, maseczek 

jednorazowych, rękawic jednorazowych oraz czepków. 

f) zakup wyposażenia – 109 sztuk wyposażenia. 
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Planuje się dokonanie zakup wyposażenia usprawniającego zapobieganie skutkom 

pandemii: stojących, bezdotykowych dozowników do płynu dezynfekującego, 

termometrów bezdotykowych, ozonatorów oraz plazmowych sterylizatorów powietrza. 

− zmiany dotyczące zadania pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych  

w Powiecie Pleszewskim”. 

Powiat Pleszewski zamierza złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu o dofinansowanie w/w zadania w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Poddziałanie 2.1.1 Rozwój 

elektronicznych usług publicznych.  

Zadanie obejmować ma:  

− wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach organizacyjnych powiatu, 

− ujednolicenie i dostosowanie do obowiązujących standardów stron internetowych oraz 

stron BIP jednostek, ich integrację z elektronicznym obiegiem dokumentów, 

− udostępnienie formularzy ePUAP, 

− dostosowanie infrastruktury informatycznej w jednostkach do ich potrzeb, wynikających  

z wdrożenia nowych systemów.  

Maksymalna wysokość dofinansowania, jakie można uzyskać w konkursie projektowym to  

85 % wartości kosztów kwalifikowanych. Planowany termin realizacji zadania – do końca  

I kwartału 2022 r. 

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków WRPO, niezbędne jest 

zabezpieczenie środków własnych Powiatu: w budżecie na 2020 rok oraz Wieloletniej 

Prognozie Finansowej na dalsze lata planowanej realizacji zadania. 

 

Całkowity koszt zadania w latach 2020 - 2022  to 3.067.556,04 zł, z tego: 

− środki Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego –  2.607.108,98 zł, 

− środki własne Powiatu – 460.447,06 zł.  

Wydatki w 2020 roku zaplanowane w wysokości 21.894 zł, dotyczą opracowania studium 

wykonalności i wniosku o dofinansowanie, z czego: 

− wydatki finansowane środkami WRPO – 18.296,25 zł; 

(85 % wydatków kwalifikowanych, czyli kosztów studium wykonalności:  

21.525 zł x 85 % = 18.296,25 zł) 

− wydatki finansowane środkami własnymi Powiatu – 3.597,75 zł, 

(15 % wydatków kwalifikowanych, czyli kosztów studium wykonalności:  

21 525 zł x 15 % = 3.228,75 zł oraz niekwalifikowany koszt opracowania wniosku  

o dofinansowanie – 369 zł). 

Zakłada się, że w 2021 roku wydatki wyniosą 33.210 zł i będą dotyczyć  promocji projektu 

oraz kosztów doradztwa technicznego na etapie postępowania przetargowego. 

Główne koszty poniesione zostaną w 2022 roku, a ich szacowana wartość to 3.012.452,04 zł. 

− zmiany w zakresie zadań drogowych. Do budżetu Powiatu wprowadza się środki 

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwanego Rządowym Funduszem Inwestycji 

Lokalnych. Wysokość dofinansowania dla Powiatu Pleszewskiego wynosi 1.597.957 
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zł i została określona w załączniku nr 2 do UCHWAŁY NR 102 RADY MINISTRÓW 

z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez 

jednostki samorządu terytorialnego. 

Otrzymane dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

przeznacza się na realizację powiatowych inwestycji drogowych.                                      

W przypadku kilku inwestycji dofinansowanie ze środków Funduszu, pozwoli 

przeznaczyć zaangażowane dotychczas środki własne powiatu na inne zadania drogowe. 

Przedmiotowe środki pozostaną przeznaczone na realizację następujących zadań 

drogowych:  

1) przebudowa drogi powiatowej nr 4325P (Marianin), 

2) przebudowa drogi powiatowej nr 4322P w m. Polskie Olędry, 

3) przebudowa drogi powiatowej nr 4336P w m. Suchorzew, 

4) przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Koźminiec, 

5) przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie budowy chodnika. Etap III, 

6) przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów – Kucharki. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – wobec braku dalszych 

pytań zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany 

budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie, 16 głosów „za”), podjęła Uchwałę 

Nr XIV/117/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany 

budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok (zał. nr 7  prot.).  

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Pleszewskiego na 2020 rok stanowi załącznik numer 8 protokołu. 

 

Ad. 6 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Pleszewskiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – poinformował, że projekt 

uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Pleszewskiego w dniu dzisiejszej sesji został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 

Budżetu, Finansów i Planowania. Zapytał, czy Radni mają  uwagi bądź pytania do 

przedłożonego projektu uchwały. 

Wobec braku pytań zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie, 16 głosów „za”), podjęła Uchwałę 

Nr XIV/118/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego (zał. nr 9 prot.). 
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Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej  Powiatu Pleszewskiego stanowi załącznik  nr 10 protokołu. 

 

Ad. 7 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XII/101/2020 z dnia 16 czerwca 2020 roku 

w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim 

w 2020 roku. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – poinformował, że projekt 

uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XII/101/2020 z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie 

ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2020 roku. 

w dniu dzisiejszej sesji został pozytywnie zaopiniowany przez Zdrowia, Pomocy Społecznej 

i Bezpieczeństwa Publicznego. Zapytał, czy Radni mają  uwagi bądź pytania do 

przedłożonego projektu uchwały. 

Wobec braku pytań zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok. 

 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie, 16 głosów „za”), podjęła Uchwałę 

Nr XIV/119/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie  zmiany 

Uchwały nr XII/101/2020 z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości 

środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2020 roku (zał. nr 11 prot.). 

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 

XII/101/2020 z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości środków 

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających 

na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2020 roku stanowi załącznik numer 12 

protokołu. 

 

Ad. 8 

Podjęcie uchwały w sprawie wskazania kandydata na członka Rady Muzeum Ziemiaństwa 

w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo – Parkowego. 

 

Wicestarosta Pleszewski, Damian Szwedziak –  poinformował, że z  Województwa 

Wielkopolskiego wystosowano pismo w sprawie wskazania kandydata do Rady Muzeum 

Ziemiaństwa w Dobrzycy – zespołu Pałacowo – Parkowego, instytucji kultury samorządu 
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Województwa Wielkopolskiego. Wskazanie kandydata przez Radę Powiatu reguluje 

postanowienie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach w zakresie powoływania 

członków rad muzeów (art. 11 ust. 1 p. 2 dot. organów jednostek samorządu terytorialnego).  

Art.. 11 ust. 1 p. 2  ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach w zakresie powoływania 

członków rad muzeów nie reguluje wymogów, co do zgłaszanych kandydatur. Członek do 

w/w Rady musi mieć ukończone 18 l at  oraz musi być osobą ubezwłasnowolnioną. 

Zarząd przygotował projekt uchwały ze wskazaniem Pana Przemysława Marciniak jako 

kandydata do przedmiotowej Rady. Wskazany kandydat wyraził zgodę na zgłoszenie jego 

kandydatury do Rady Muzeum przy Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo 

– Parkowego (zał. nr  13).  Pan Przemysław Marciniak jest osobą działającą w sferze kultury. 

Jest absolwentem Wydziału  Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz 

w Poznaniu Poznaniu. Z wykształcenia Pan Przemysław jest kulturoznawcą, ekspertem 

w dziedzinie sztuk interpretacji sztuk wizualnych. Od dnia 1 marca 2019 roku pełni funkcję  

Dyrektora Domu Kultury w Pleszewie. Jest organizatorem imprez społeczno – kulturalnych 

oraz sportowych oraz specjalistą w dziedzinie pijaru. Ponadto był wielokrotnie członkiem 

komisji, które  rozstrzygały konkursy plastyczne.  

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Andrzej Biesiada – zapytał, czy można zgłosić inne 

kandydatury na członka Rady Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo – 

Parkowego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – w  odniesieniu do  

zawartego w przedmiotowym projekcie uchwały uzasadnienia powiedział, że wskazanie 

kandydata Powiatu Pleszewskiego stanowi wyłonienie w głosowaniu jawnym, dokonanym 

przez Radę Powiatu konkretnej osoby oraz powiadomienie o tym fakcie wnioskodawcy – 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. W związku z powyższym można 

zgłaszać inne kandydatury. 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Andrzej Biesiada – zaproponował kandydaturę Radnej 

Jolanty Pankowiak ponieważ jest to osoba, która związana jest bardzo mocno z Dobrzycą 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – zapytał, czy Radna Jolanta 

Pankowiak wyraża zgodę na zgłoszenie jej kandydatury na członka Rady Muzeum 

Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo – Parkowego. 

 

Radna Rady Powiatu w Pleszewie, Jolanta Pankowiak – wyraziła ustną zgodę na 

zgłoszenie jej kandydatury na członka Rady Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu 

Pałacowo – Parkowego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – poinformował, że 

zgłoszone zostały 2 kandydatury  na  członka Rady Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – 

Zespołu Pałacowo – Parkowego, tj. Pan Przemysław Marciniak oraz Pani Jolanta Pankowiak. 
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Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – o godz. 14. 55 ogłosił 5 

minutową przerwę w obradach  sesji Rady Powiatu w Pleszewie. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – o godz. 15:00 wznowił 

obrady po przerwie. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – wobec braku pytań 

zarządził głosowanie  kandydatury Pana Przemysława Marciniak na  członka Rady Muzeum 

Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo – Parkowego, 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu  (9 głosów „za”), wskazała kandydaturę Pana 

Przemysława Marciniak (zał. nr. 14).  

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu  (7 głosów „za”, 5 „wstrzymujących”), wskazała 

kandydaturę Pani Jolanty Pankowiak (zał. nr 15.) 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – w związku 

z przeprowadzonym głosowaniu jawnym Rada Powiatu w Pleszewie większością głosów 

zaproponowała kandydaturę Pana Przemysława Marciniaka na  członka Rady Muzeum 

Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo – Parkowego, 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (13 głosów „za”, 3 „wstrzymujące”), podjęła 

Uchwałę Nr XIV/120/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie 

wskazania kandydata na członka Rady Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu 

Pałacowo – Parkowego (zał. nr 16 prot.). 

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie wskazania kandydata na 

członka Rady Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo – Parkowego stanowi 

załącznik numer 17 protokołu. 

 

Ad. 9 

Wnioski i oświadczenia Radnych. 

 

Radna Rady Powiatu w Pleszewie, Renata Reszel – powiedziała, że Powiat Pleszewski  

partycypuje w wielu inwestycjach na terenach gmin wchodzących w jego skład. Wczoraj jako 

Radna zapoznała się z listem protestacyjnym mieszkańców Marszewa skierowany do władz 

Miasta i Gminy w  Pleszewie przeciw wydaniu zgody na budowę i  rozbudowę kurników 

przez inwestora – Gospodarstwo Rolne Joanna Michalak  - Keler. Przedmiotowy list stanowi 

zał. nr. prot….W związku z powyższym uznała za zasadne, aby Rada Powiatu przyjęła 

określone stanowisko wobec planowanej inwestycji.   Poprosiła o odpowiedź ile 

w najbliższym czasie ma powstać przedmiotowych inwestycji oraz jakie już dotychczas  

istnieją na terenie Powiatu. 
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Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka– zgłosił interpelację w  sprawie 

remontu  chodnika, który jest zlokalizowany na drodze powiatowej w  m. Broniszewice ( w 

miejscu od Kościoła do krzyżówki w kierunku Żegocina w lewą stronę). Zastanawiał się, kto 

powinien być adresatem interpelacji ponieważ pozyskał informację, że jest to droga 

powiatowa więc chodnik należy do zadań powiatowych.  Podkreślił, że chodnik był niedawno 

budowany a jego stan stwarza zagrożenie dla rowerzystów oraz pieszych. Radny pozyskał 

informację od Pani Dyrektor ZDP w Pleszewie, Haliny Meller, że w/w inwestycja była 

inwestycją powiatową zleconą Gminie Czermin. Gmina Czermin zleciła wykonanie firmie 

zewnętrznej. Na zebraniu wiejskim podano informację, że  przedmiotowa droga jest drogą 

powiatową, co oznacza, że nie jest to zadanie gminy do wykonania. W związku z powyższym 

Radny poprosił  o ustalenia adresata, który powinien chodnik wyremontować oraz 

przypomniał, że na tego typu inwestycje obowiązuje 5 letni okres gwarancji . Przedmiotowa 

interpelacja złożona jest jako zbiorcza przez Radnych w składzie: Mirosław Kuberka Mateusz 

Bukowski, Zbigniew Rodek. 

  

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Michał Kaczmarek – odczytał treść interpelacji 

złożonej w okresie międzysesyjnym w sprawie rozważenia zainstalowania paneli 

fotowoltaicznych w obiektach publicznych będących własnością Powiatu Pleszewskiego 

Radny Zbigniew Rodek – złożył wniosek w sprawie umieszczenia w przyszłorocznym 

budżecie Powiatu Pleszewskiego inwestycji polegające na poszerzeniu drogi powiatowej 

Pleszew – Chocz. 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Zbigniew Rodek – poinformował, że złożył wniosek 

dotyczący umieszczenia w budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok zadania 

polegającego na przebudowie drogi powiatowej Pleszew – Chocz, na odcinku Prokopoów – 

do – Broniszewie. Pokreślił, że w/w droga jest w bardzo złym stanie. Radny stwierdził, że jest 

to najgorsza droga w powiecie, która łączy stolicę Gminy Chocz oraz stolicę Powiatu 

Pleszewskiego. Użytkownicy drogi wskazują na negatywne pobocza drogi oraz negatywne 

opinie w zakresie starania się powiatu w odniesieniu do funkcjonalności drogi. 1 -1,5 roku 

wstecz na poboczach drogi usypano drobny kamień,  który następnie wybijał spod kół 

przejeżdżających  samochodów stwarzając zagrożenie dla przejezdnych oraz pieszych. 

Pokreślił, że przedmiotowy wniosek w dniu dzisiejszej sesji otrzymał pozytywny oddźwięk  

na Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu 

w Pleszewie i zostanie wzięty pod uwagę przy konstruowaniu budżetu Powiatu 

Pleszewskiego na rok 2021.  

Radny poruszył problem finansowy  z którym muszą się zmierzyć hodowcy trzody chlewnej.  

Wszyscy są na pewno dobrze zorientowani, że powstało ognisko ASF w m. Łaszów.  

W związku z powyższym Pan Wojewoda Wielkopolski nałożył tzw. strefę niebieską, która 

obejmuje prawie 80% naszego powiatu. Bioasekuracja to zadanie, które wykonują służby 

weterynaryjne i jest obwarowane określonymi ustawami i przepisami (Polskimi i UE),  które 

mają na celu zapobieganie przed chorobami zakaźnymi.  Około 2 lat wstecz temat rozpoczął 

się od dziwnej choroby wirusowej Auyeszkiego. Jest to choroba dziwna ponieważ nie jest ona 

groźna dla ludzi i nigdy się z nią w swoim zawodzie nie spotkał.  W związku z pojawieniem 

się choroby Aujeszkiego rozpoczęły się działania inspekcji wymagając od rolników 

odpowiednich warunków przechowywania trzody chlewnej.  Osobiście uważa, za  zasadny 

cel bioasekuracji. Jednocześnie stwierdził, że działania i  przepisy, które zawarto 

w bioasekuracji spowodowały drastyczny spadek produkcji przez gospodarstwa rolne  
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w powiecie. Stawiane wymogi w okresie epidemii wymagają dużych kosztów, co skłania 

rolników do likwidacji trzody chlewnej ze względu na osiągany zysk. Obecnie pojawiła się 

kolejna choroba – ASF. Obostrzenia w zakresie AFS w obliczy epidemii są zwiększone 

podwójnie i w związku z powyższym koszty wzrastają podwójnie. W biedniejszych gminach 

t.j. Chocz, Czermin, Gizałki może nastąpić całkowita likwidacja hodowli trzody chlewnej. 

Bioasekuracja jest zasadna tylko państwo, które ustanowiło zasady zapomniało, że całościowe 

koszty z tego tytułu muszą ponosić rolnicy. Państwo powinno przynajmniej w części 

wesprzeć finansowo rolników. ASF spowodował  największą szkodę, jaką jest spadek cen. 

W przypadku obowiązku spełnienia wymogów zawartych w bioasekuracji w zakresie ASF  

hodowle trzody bez pomocy ze strony państwa upadną. Radny uznał za zasadne wystosować 

apel  do Związku Powiatów Polskich, Urzędu Marszałkowskiego oraz Posłów wybranych 

przez społeczeństwo z terenu Powiatu Pleszewskiego o  wsparcie dla indywidualnych 

rolników, którzy prowadzą hodowlę trzody chlewnej. 

 

Wicestarosta Pleszewski, Damian Szwedziak - odnosząc się do interpelacji  Radnego 

Mirosława Kuberki w sprawie wyremontowania chodnika zlokalizowanego na drodze 

powiatowej w m.  Broniszewice powiedział, że odpowiedź w powyższej sprawie zostanie 

przekazana w formie pisemnej. 

Odnosząc się do interpelacji  Radnego Michała Kaczmarka w sprawie rozważenie możliwości 

zainstalowania paneli fotowoltaicznych w obiektach publicznych będących własnością 

Powiatu Pleszewskiego powiedział, że posiada już zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji 

fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego. Podkreślił, że bycie konsumentem 

i wytwarzanie energii elektrycznej  w przypadku podmiotu jest bardziej skomplikowane 

i wymaga porady prawnej.  

Odnosząc się do wniosku  Radnego Zbigniewa Rodka dotyczącego umieszczenia w budżecie 

Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej 

Pleszew – Chocz, na odcinku Prokopoów – do – Broniszewie powiedział, że w/w kwestia 

zostanie uwzględniona podczas konstruowania budżetu. Ponadto stwierdził, że zostanie 

wysłane pismo w zakresie wsparcia finansowego dla rolników indywidualnych zajmujących 

się produkcją trzody chlewnej.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – powiedział, że w związku 

ze złożonym przez Radną Renatę Reszel wnioskiem w sprawie sprzeciwu wobec inwestycji 

polegającej na budowie i rozbudowie kurników przez inwestora Gospodarstwo Rolne Joanna 

Michalak – Keler w m. Marszew zwraca się do Zarządu Powiatu o wypracowanie stosownego 

stanowiska wobec planowanej inwestycji. 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Przemysław Kazuś – w odniesieniu  do wniosku 

złożonego przez Radnego Zbigniewa Rodka dotyczącego umieszczenia w budżecie Powiatu 

Pleszewskiego na 2021 rok zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej Pleszew 

– Chocz, na odcinku Prokopoów – do – Broniszewie przypomniał, że w poprzedniej kadencji 

poruszany był wciąż temat w/w inwestycji. W poprzedniej kadencji zamknięto drogę przez 

Czermin dla poruszających się samochodów ciężarowych i w związku z powyższym 

wszystkie samochody jadą z Pleszewa do Chocza. Wskazał na bardzo zły stan drogi, który 

stwarza zagrożenie dla przejeżdżających samochodów oraz pieszych. Ponadto zasugerował, 

że przy okazji przebudowy drogi Pleszew – Chocz warto by pomyśleć nad wybudowaniem 

chodnika o długości 900 metrów na odcinku od Prokopowa do Pacanowic. Wybudowanie 
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chodnika spowodowałoby, że utworzona zostałaby ścieżka rowerowa do samego Pleszewa.  

Ponadto poinformował, że z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wpłyną dodatkowe 

środki, które można by zabezpieczyć w przyszłości na daną inwestycję. 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka – zapytał o realizację wniosku 

Komisji Oświaty (…) w zakresie umieszczenia na budynku biblioteki Publicznej Miasta 

i Gminy Pleszew tablicy informującej o  realizowaniu zadań powiatowej biblioteki publicznej 

na terenie Powiatu Pleszewskiego. Dotychczas tablica z umieszczeniem napisu, nie została 

zamieszczona. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie – zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Powiatu 

n.t. przedstawienia wyników matur uczniów z terenu Powiatu Pleszewskiego w odniesieniu 

do całego kraju – województw. 

 

Wicestarosta Pleszewski, Damian Szwedziak - odnosząc się do zapytania Radnego 

Mirosława Kuberki w sprawie umieszczenia na budynku biblioteki Publicznej Miasta 

i Gminy Pleszew tablicy informującej o  realizowaniu zadań powiatowej biblioteki publicznej 

na terenie Powiatu Pleszewskiego wyjaśnił, że odpowiednie Rozporządzenie Rady Ministrów 

z 1955 w sprawie tablic i pieczęci urzędowych reguluje sposób umieszczania tablic na 

instytucjach państwowych a jednocześnie wskazuje, że nazwa może być tylko i wyłącznie 

taka, jaka jest zawarta w statucie danej jednostki. W związku z powyższym nie może być to 

czerwona tablica. Ponadto poinformował, że w gablocie umieszczonej na froncie znajduje się 

informacja, że biblioteka pełni obowiązki biblioteki powiatowej. Podczas organizacji 

wydarzeń lub imprez to na różnego rodzaju plakatach także umieszczona jest informacja, że 

biblioteka publiczna pełni zadania biblioteki powiatowej. Jako lokalny patriota uważa, że 

informacja powinna być zamieszczona na froncie i może być to zapis umieszczony na tablicy 

w innym kolorze skoro rozporządzenie zabrania na tablicę w kolorze czerwonym. 

 

Ad. 10 . 

Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek - wobec wyczerpania 

porządku obrad o godz. 14:55 zamknął posiedzenie XIV sesji Rady Powiatu w Pleszewie 

w dniu 30 września 2020 roku. 

 

 

Protokołowała     Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie 

 /-/          /-/  

Aleksandra Marciniak     Marian Adamek 

 

 

 

Załączniki: 

1. Lista obecności, 

2. Lista obecności, 
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3. Porządek obrad, 

4. Lista głosowania imiennego Radnych w sprawie wniosku Zarządu Powiatu 

o rozszerzenie porządku obrad poprzez dodanie punktu – podjęcie uchwały w sprawie 

wskazania kandydata na członka Rady Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu 

Pałacowo – Parkowego, 

5. Lista głosowania imiennego Radnych w sprawie przyjęcia protokołu z XII sesji Rady 

Powiatu w Pleszewie VI kadencji w dniu 16 czerwca 2020 r., 

6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie od poprzedniej sesji, 

7. Uchwała Nr XIV/117/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 września 2020 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok, 

8. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok, 

9. Uchwała Nr XIV/118/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 września 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Pleszewskiego, 

10. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie sprawie wieloletniej prognozy finansowej  Powiatu Pleszewskiego, 

11. Uchwała Nr XIV/119/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 września 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr XII/101/2020 z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie 

ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim 

w 2020 roku stanowi załącznik numer 11 protokołu, 

12. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 

XII/101/2020 z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości środków 

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2020 roku stanowi 

załącznik numer 12 protokołu, 

13. Zgoda kandydata do Rady Muzeum przy Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu 

Pałacowo – Parkowego, 

14. Głosowanie kandydatury Pana Przemysława Marciniaka do Rady Muzeum przy Muzeum 

Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo – Parkowego, 

15. Głosowanie kandydatury Pani Jolanty Pankowiak do Rady Muzeum przy Muzeum 

Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo – Parkowego, 

16. Uchwała Nr XIV/120/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 września 2020 r. 

w sprawie wskazania kandydata na członka Rady Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – 

Zespołu Pałacowo – Parkowego, 

17. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie wskazania kandydata 

na członka Rady Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo – Parkowego, 

 

 

 


