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Protokół Nr XV/20 

z sesji Rady Powiatu w Pleszewie 

w dniu 30 listopada 2020 r., 

o godz. 9:00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pleszewie, 

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

 

W sesji udział wzięli Radni wg załączonej listy obecności (odpowiednio zał. nr 1 prot.). 

 

Ad. 1 

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Wojciech Maniak – dokonując otwarcia 

XV 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 17 (zał. nr 1 prot.). Nieobecność 

zgłosili Radni: Marian Adamek, Marek Szewczyk.  

 

Ad. 2 

Przedstawienie porządku obrad. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Wojciech Maniak – poinformował, że 

Radni wraz z materiałami sesyjnymi otrzymali porządek obrad. Zapytał, czy są wnioski 

o zmianę porządku obrad. 

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski – w imieniu Zarządu Powiatu wniósł 

o rozszerzenie porządku obrad sesji  o dodatkowy punkt nr 7 – podjęcie uchwały w sprawie 

zmiany uchwały Nr XIV/120/2020 z dnia 30 września 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. 

Wyjaśnił, że zmiany zawarte w w/w projekcie uchwały dokonywane są w związku 

z niewykorzystaniem  kwoty 3480 zł na zadaniu z zakresu rehabilitacji społecznej, 

a dotyczącym dofinasowania wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne.   

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Wojciech Maniak – wobec braku uwag 

do przedłożonego porządku obrad zamknął dyskusję w tym punkcie i zarządził głosowanie 

wniosku Zarządu Powiatu o rozszerzenie porządku obrad poprzez dodanie punktu – podjęcie 

uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/120/2020 z dnia 30 września 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 
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Rada Powiatu przyjęła do realizacji porządek obrad wraz z uwzględnieniem punktu nr 7 – 

podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/120/2020 z dnia 30 września 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 2 prot.). Uwag nie zgłoszono. 

 

Lista głosowania imiennego Radnych w sprawie wniosku Zarządu Powiatu o rozszerzenie 

porządku obrad poprzez dodanie punktu – podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

XIV/120/2020 z dnia 30 września 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 zał. nr 3 protokołu. 

 

Ad. 3 

Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu w Pleszewie VI kadencji, w dniu 30 września 

2020 roku. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Wojciech Maniak – poinformował, że 

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

głosowanie.  

 

Rada Powiatu w Pleszewie przyjęła, jednogłośnie (17 głosów „za”), protokół z XIV sesji 

Rady Powiatu w Pleszewie, w dniu 30 września 2020 roku. Uwag nie zgłoszono. 

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

Powiatu w Pleszewie VI kadencji, w dniu 30 września 2020 r. stanowi załącznik 

nr 4 protokołu. 

 

Ad. 4 

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

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Wojciech Maniak – poprosił Starostę 

Pleszewskiego, Macieja Wasielewskiego o wypowiedź w tym punkcie obrad. 

 

 

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski – poinformował, że sprawozdanie Starosty 

z działalność  Zarządu w okresie od poprzedniej sesji przekazano Radnym wraz z materiałami 

sesyjnymi. W uzupełnieniu przesłanych Radnym wraz z materiałami sesyjnymi informacji 

o pracy Zarządu Powiatu Pleszewskiego w okresie międzysesyjnym (zał. nr 5 prot.)  

przedstawił   sprawozdanie  z  posiedzenia Zarządu w dniu  25 listopada 2020r. , podczas 

którego Zarząd:  
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− pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XIV/120/2020 z dnia 30 września 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, 

− zaakceptował szacunkową wartość oraz SIWZ na usługę ubezpieczenia Powiatu 

Pleszewskiego wraz z jednostkami podległymi na okres 2020-2023. Zamówienie 

zostało podzielone na dwa pakiety (ubezpieczenia majątkowe i ubezpieczenia 

komunikacyjne). Dopuszcza się możliwość złożenia oferty na dowolną liczbę 

pakietów. Oferty będą punktowane wg następujących wag: cena 80,00 zł i warunki 

ubezpieczenia 20,00 zł. Zakłada się, że oferty ubezpieczeniowe powinny wpłynąć 

w terminie do dnia 08.12.2020r. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Wojciech Maniak – poprosił 

o zgłaszanie pytań i uwag do sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie od 

poprzedniej sesji. Uwag nie zgłoszono. 

 

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

od poprzedniej sesji. 

 

Ad. 5 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/238/18 Rady Powiatu w Pleszewie 

z dnia 20 sierpnia 2018 r., w sprawie zatwierdzenia projektu oraz udzielenia pełnomocnictw 

do realizacji w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. projektu „Aktywizacja osób 

młodych pozostających bez pracy w Powiecie Pleszewskim (V) współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014 – 2020. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Wojciech Maniak – poinformował, że 

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/238/18 Rady Powiatu w Pleszewie 

z dnia 20 sierpnia 2018 r., w sprawie zatwierdzenia projektu oraz udzielenia pełnomocnictw 

do realizacji w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. projektu „Aktywizacja osób 

młodych pozostających bez pracy w Powiecie Pleszewskim (V) współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014 – 2020 został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia, 

Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego w Pleszewie podczas posiedzenia w dniu 

30 listopada 2020 roku. Zapytał, czy Radni mają pytania bądź uwagi do przedłożonego 

projektu uchwały. 

 

Wobec braku pytań zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/238/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 sierpnia 

2018 r., w sprawie zatwierdzenia projektu oraz udzielenia pełnomocnictw do realizacji 
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w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. projektu „Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w Powiecie Pleszewskim (V) współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014 – 2020. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie, 17 głosów „za”), podjęła Uchwałę 

Nr XV/122/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany 

uchwały nr XXXVI/238/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 sierpnia 2018 r., w sprawie 

zatwierdzenia projektu oraz udzielenia pełnomocnictw do realizacji w okresie od 01.01.2019 

r. do 31.12.2020 r. projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie 

Pleszewskim (V) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (zał. 6 nr   prot.).  

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 

XXXVI/238/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 sierpnia 2018 r., w sprawie 

zatwierdzenia projektu oraz udzielenia pełnomocnictw do realizacji w okresie od 01.01.2019 

r. do 31.12.2020 r. projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie 

Pleszewskim (V) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach  programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 stanowi załącznik 

numer 7 protokołu. 

 

Ad. 6 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem 

i przechowywaniem  pojazdów. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Wojciech Maniak – poinformował, że 

projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem 

i przechowywaniem pojazdów został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia, 

Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego w Pleszewie podczas posiedzenia w dniu 

30 listopada 2020 roku. Zapytał, czy Radni mają pytania bądź uwagi do przedłożonego 

projektu uchwały. 

Wobec braku pytań zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie 

w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem 

pojazdów. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie, 17 głosów „za”), podjęła Uchwałę 

Nr XV/123/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 listopada  2020 r. w sprawie ustalenia 

wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów (zał. nr 8 

prot.). 

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat 

i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów stanowi załącznik nr 9 

protokołu. 
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Ad. 7 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/120/2020 z dnia 30 września  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. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Wojciech Maniak – poinformował, że 

projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/120/2020 z dnia 30 września  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 został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia, Pomocy Społecznej 

i Bezpieczeństwa Publicznego w Pleszewie w dniu 30 listopada 2020 roku. Zapytał, czy 

Radni mają pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu uchwały. 

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski – poinformował, że w uchwale podjętej  podczas 

XIV sesji Rady Powiatu w Pleszewie w dniu 30 września zatwierdzono kwotę 78 000zł 

z przeznaczeniem na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dla  osób 

niepełnosprawnych. W/w środki nie zostały w całości wykorzystane. Nie wykorzystano 

kwoty w wysokości 3 480zł. W związku z powyższym  proponuje się, aby przedmiotową 

kwotę przesunąć na zadanie związane z dofinansowaniem likwidacji barier 

architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi  

potrzebami osób niepełnosprawnych. Zwiększona kwota pozwoli na zrealizowanie kilku 

wniosków, które wpłynęły do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, 

a z powodu wyczerpania limitu środków pozostały bez rozpatrzenia.  

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka – zapytał, czy wspomniane powyżej 

środki muszą być rozliczone do końca roku. 

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski – na zadane powyżej pytanie przez Radnego 

Mirosława Kuberkę wyjaśnił, że środki  należy wykorzystać do końca roku, w przeciwnym 

razie będą musiały zostać zwrócone do PFRON. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Wojciech Maniak – wobec braku 

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

zmiany Uchwały nr XIV/120/2020 z dnia 30 września  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  

 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie, 17 głosów „za”), podjęła Uchwałę 

Nr XV/124/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany 
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Uchwały nr XIV/120/2020 z dnia 30 września  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 10 

prot.). 

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 

XIV/120/2020 z dnia 30 września  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. 

 

Ad. 8 

Wnioski i oświadczenia Radnych. 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Wojciech Barszczewski – w imieniu mieszkańców 

Marianina podziękował za przebudowę drogi powiatowej nr 4325P (Marianin ).  

 

Ad. 9 

Zamknięcie obrad. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Wojciech Maniak - wobec wyczerpania 

porządku obrad o godz. 8:15 zamknął posiedzenie XV sesji Rady Powiatu w Pleszewie 

w dniu 30 listopada 2020 roku. 

 

 

Protokołowała     Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie 

 /-/       /-/     

Dorota Drosdowska     Wojciech Maniak   

 

 

 

Załączniki: 

1. Lista obecności, 

2. Porządek obrad, 

3. Lista głosowania imiennego Radnych w sprawie wniosku Zarządu Powiatu 

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

zmiany uchwały Nr XIV/120/2020 z dnia 30 września 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, 
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4. Lista głosowania imiennego Radnych w sprawie przyjęcia protokołu z XIV sesji Rady 

Powiatu w Pleszewie VI kadencji, w dniu 30 września 2020 r. 

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

6. Uchwała Nr XV/122/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 listopada 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/238/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 

sierpnia 2018 r., w sprawie zatwierdzenia projektu oraz udzielenia pełnomocnictw do 

realizacji w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. projektu „Aktywizacja osób 

młodych pozostających bez pracy w Powiecie Pleszewskim (v) współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, 

7. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 

XXXVI/238/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 sierpnia 2018 r., w sprawie 

zatwierdzenia projektu oraz udzielenia pełnomocnictw do realizacji w okresie od 

01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez 

pracy w Powiecie Pleszewskim (v) współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach  programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014 – 2020, 

8. Uchwała Nr XV/123/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 listopada  2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem 

i przechowywaniem pojazdów, 

9. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów, 

10. Uchwała Nr XV/124/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 listopada 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/120/2020 z dnia 30 września  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, 

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

XIV/120/2020 z dnia 30 września  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. 


