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Protokół Nr XVI/20 

z sesji Rady Powiatu w Pleszewie 

w dniu 21 grudnia 2020 r., 

o godz. 8:00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pleszewie, 

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

 

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

 

Ad. 1 

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

 

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

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 18. Nieobecny Radny Andrzej 

Biesiada (zał. nr 1 prot.).  

 

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 wnioski o zmianę 

porządku obrad. 

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski – w imieniu Zarządu Powiatu wniósł 

o rozszerzenie porządku obrad sesji  o dodatkowy punkt nr 20 – podjęcie uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na powierzenie Miastu i Gminie Pleszew wykonania ścieżki rowerowej na 

ulicy Bogusza w Pleszewie (na odcinku pomiędzy ul. Słowackiego a ul. Mikołaja Reja). 

Inwestycja ma być zrealizowana w ramach programu Smart City. Jest to wyłączna 

kompetencja Rady Powiatu. Jest szansa, aby Mi G Pleszew pozyskała na budowę tej ścieżki 

rowerowej do 85% dofinansowania i wówczas można by wspólnie z miastem pokryć jedynie 

15% procent wkładu własnego poprzez podzielenie tego wkładu na połowę. Przypomniał, że 

były już podejmowane uchwały dot. powierzenia MiG Pleszew wykonania ścieżek 

rowerowych na ulicach znajdujących się na terenie miasta Pleszewa. 

 

Od godz. 8:03 w obradach uczestniczy Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Andrzej 

Biesiada. W obradach  uczestniczy 19/19 Radnych. 

 

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

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

głosowanie wniosku Zarządu Powiatu o rozszerzenie porządku obrad poprzez dodanie punktu 

nr 20 – podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Miastu i Gminie 
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Pleszew wykonania ścieżki rowerowej na ulicy Bogusza w Pleszewie (na odcinku pomiędzy 

ul. Słowackiego a ul. Mikołaja Reja). 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu jednogłośnie (19 głosów „za”) przyjęła do 

realizacji porządek obrad wraz z uwzględnieniem punktu nr 20 – podjęcie uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na powierzenie Miastu i Gminie Pleszew wykonania ścieżki rowerowej na 

ulicy Bogusza w Pleszewie (na odcinku pomiędzy ul. Słowackiego a ul. Mikołaja Reja) (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 wyrażenia zgody na 

powierzenie Miastu i Gminie Pleszew wykonania ścieżki rowerowej na ulicy Bogusza 

w Pleszewie (na odcinku pomiędzy ul. Słowackiego a ul. Mikołaja Reja) stanowi zał. nr 3 

protokołu. 

 

Ad. 3 

Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu w Pleszewie VI kadencji, w dniu 30 listopada 

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 (19 głosów „za”), protokół z XV sesji Rady 

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

Lista głosowania imiennego Radnych w sprawie przyjęcia protokołu z XV sesji Rady Powiatu 

w Pleszewie VI kadencji, w dniu 30 listopada 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 – poprosił Pana Starostę 

Pleszewskiego, Macieja Wasielewskiego o wypowiedź w tym punkcie obrad. 

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski – poinformował, że sprawozdanie Starosty 

z działalności  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  17 grudnia 2020r. , 

podczas którego Zarząd:  

− pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie 

wyrażenia zgody na powierzenie Miastu i Gminie Pleszew wykonania ścieżki 

rowerowej na ulicy Bogusza w Pleszewie (na odcinku pomiędzy ul. Słowackiego a ul. 

Mikołaja Reja), 
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− podjął decyzję odnośnie wystąpienia do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą 

o umorzenie płatności za wyłączenie spod produkcji rolnej gruntów za ścieżkę 

rowerową Krzywosądów – Kuchary. Jako Starosta ma obowiązek naliczeń takich 

opłat za grunty, które zostały włączone.  To nie są małe pieniądze, bo to jest ponad 

87 000zł jednorazowa opłata i przez 10 lat prawie 30 000zł każdego roku. Marszałek 

może zwolnić Powiat z tej opłaty jeżeli to zostało wykonane na cele publiczne, a taka 

jest właśnie rola przedmiotowej ścieżki zawartej w projekcie uchwały. Kilkakrotnie 

występowano do Marszałka o umorzenie płatności  i za każdym razem umorzono 

kwotę, 

−  zapoznał się protokołem brokerskim i zatwierdził wyniki przeprowadzonej procedury 

udzielenia zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia powiatu pleszewskiego 

wraz z jednostkami organizacyjnymi na lata 2021-2023. W b.r. skończy się trzyletni 

okres ubezpieczenia mienia całego powiatu. Trwają zamierzenia dotyczące zawarcia 

umowy na kolejne lata. W związku z powyższym złożono pakiet składający się  

z dwóch  rodzajów: 

1. ubezpieczenia wspólnego  wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu 

(ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 

i posiadanego mienia , ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od 

stłuczenia, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz 

ryzyka dewastacji) i ubezpieczenia  dla poszczególnych jednostek 

organizacyjnych powiatu (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

administrowania drogami, ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, 

ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk), 

2. stanowi ubezpieczenia komunikacyjne.   

Najkorzystniejszą ofertę dla zadań:  

➢ Pakietu I (ubezpieczenie mienia) złożył Saltus Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, 

w  cenie 449 802,00 zł, przy szacownych kosztach ubezpieczenia tego zakresu w kwocie 501 

000 zł. W przypadku tego pakietu oferta Saltus TUW była jedyną ofertą, jaka wpłynęła 

w ramach  ogłoszonego przetargu , 

➢ Pakietu II (ubezpieczenie komunikacyjne) złożyła Concordia Polska Towarzystwo 

Ubezpieczeń Spółka Akcyjna w cenie 60 771,00 zł, przy szacowanych kosztach z tego 

zakresu w wysokości 135 000 zł. Mając powyższe na względzie ww. Towarzystwom 

Ubezpieczeń Wzajemnych (Saltus i Concordia) zostanie udzielone zamówienie publiczne na 

usługę ubezpieczenia Powiatu Pleszewskiego na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r. 

w zakresach jw. 

− podjął stanowisko w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu na dostawę laptopów 

w ramach projektu pn. „Wsparcie nauczania zdalnego w szkołach prowadzących 

kształcenie zawodowe w Powiecie Pleszewskim”. Powiat Pleszewski mógł wystąpić 

o 48 laptopów. Rozstrzygnięcie przez Pana Marszałka ma zapaść 23 grudnia. Przetarg 

w przedmiotowej sprawie ogłoszono i wpłynęło 5 ofert. Wartość szacunkowa 

wyniosła ponad 201 000zł, po przetargu 147 600. Liczy, że do końca roku 

wspomniane 48 laptopów znajdzie się w powiatowych szkołach. 
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Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – 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 

Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych (zał. nr 6, 7, 8, 9, 10,  prot.) 

 

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

informację Wojewody    Wielkopolskiego , Naczelników Urzędu Skarbowego   w   Pleszewie 

i w Słupcy, Starosty Pleszewskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu w Pleszewie Radni 

otrzymali    pocztą   elektroniczną z  zachowaniem terminu. Wszyscy  Radni   Rady Powiatu 

w Pleszewie złożyli oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie. Przeprowadzono 

analizę wszystkich oświadczeń.  

W niektórych oświadczeniach wskazano nieprawidłowości i  należy w tych przypadkach 

dokonać korekt oświadczeń majątkowych.  

 

Ad. 6 

Sprawozdanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pleszewie za 2019 rok  

 

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

otrzymali sprawozdanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pleszewie za 

2019 rok wraz z materiałami sesyjnymi (zał. nr. 11 prot.). Uwag nie zgłoszono.  

 

Ad. 7 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu w roku szkolnym 2019/2020. 

 

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

otrzymali sprawozdanie wraz z materiałami sesyjnymi (zał. nr 12 prot.) oraz rozpatrywała 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu. Komisji przewodniczy, Pan Zbigniew Duszczak.  

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Zbigniew Duszczak – podczas posiedzenia Komisji 

Oświaty (….) w dniu , komisja dokonała analizy informacji o stanie realizacji  zadań 

oświatowych Powiatu w roku szkolnym 2019/2020. Komisja stwierdziła jednoznacznie, że na 

swym kolejnym posiedzeniu członkowie komisji będą szczegółowo analizować wyniki 

egzaminów maturalnych wraz z zaproszonymi dyrektorami poszczególnym placówek . 

 

Ad. 8 

Informacja nt. drogownictwa oraz zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych , 

 

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

otrzymali sprawozdanie nt. drogownictwa oraz zimowego utrzymania dróg i ulic 
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powiatowych wraz z materiałami sesyjnymi (zał. nr 13  prot.) oraz rozpatrywała Komisja 

Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego. Komisji przewodniczy, Pan 

Mirosław Maruszewski. Prezentacja dot. przeprowadzonych inwestycji oraz zimowego 

utrzymania dróg i ulic stanowi zał. nr. 14 prot. 

 

Ad. 9 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – projekt uchwały 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok opiniowała Komisja Budżetu, 

Finansów i Planowania. Komisji przewodniczy, Pan Przemysław Kazuś. 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Przemysław Kazuś – podczas posiedzenia komisji 

Budżetu (…) w dniu 18 grudnia 2020 roku zostały szczegółowo omówione przez Pana 

Starostę oraz Pana Skarbnika zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020r. oraz 

w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Pleszewskiego. Radni otrzymali wraz 

 z materiałami sesyjnymi projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu pleszewskiego 

na 2020r. W związku z powyższym przedstawił najbardziej istotne zmiany: 

− zwiększa się o 750 040 zł tj. środki dotacji przeznaczonej na realizację bieżących 

zadań własnych Powiatu, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, wywołaną 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV – 2, w szczególności na wzmocnienie 

zabezpieczenia domów pomocy społecznej  przed skutkami występowania wirusa, na 

zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez te 

jednostki oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia. 

Środki tej dotacji wykorzystane będą przez DPS w Pleszewie. 

Niezbędnym uzupełnieniem dla otrzymanej dotacji  są środki własne Powiatu na 

poziomie 20% wartości zadania, tj. w wysokości 187 960 zł,  z czego: 

1. 119 960 zł – to środki zabezpieczone w planie finansowym DPS w Pleszewie, 

z przeznaczeniem  w szczególności na nagrody, 

2. 68 000zł – to dodatkowe środki Powiatu przeznaczone na finansowanie realizacji 

zadania przez DPS Pleszew. 

− zmiany w zakresie kosztów obsługi zadłużenia. Poinformował, że Rada Polityki 

Pieniężnej obniżyła kilkakrotnie stopy procentowe.  W związku z powyższym 

o 477 000zł zmniejszono wydatki przeznaczone na odsetki i prowizje płacone od 

zobowiązań Powiatu – zaciągniętych kredytów i pożyczek, 

− szereg zmian w zakresie zadań drogowych, 

− zmiany  w zakresie środków zaplanowanych na zadania oświatowe. Zwiększa się 

o kwotę 912 697,99 zł środki sfinansowanie   wynagrodzeń i wydatków rzeczowych 

powiatowych jednostek oświatowych. 

Wszyscy członkowie komisji uczestniczyli w posiedzeniu komisji oraz pozytywnie 

zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020r. 

Zmiany w WPF obejmują przede wszystkim: 

− zmiany dotyczące projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych 

wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia 
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informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej 

oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu 

województwa”. Zmiana polega na zmniejszeniu w 2020 roku planu wydatków na 

realizację projektu o 221 612, 54 zł. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – 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, 19 głosów „za”), podjęła Uchwałę 

Nr XVI/125/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany  

budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok (zał. nr 15 prot.). 

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Pleszewskiego na 2020 rok stanowi załącznik numer 16 protokołu. 

 

Ad. 10 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  

Powiatu Pleszewskiego  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – projekt uchwały 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  Powiatu 

Pleszewskiego opiniowała Komisja Budżetu, Finansów i Planowania. Wobec braku pytań 

zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  Powiatu Pleszewskiego. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie, 19 głosów „za”), podjęła Uchwałę 

Nr XVI/126/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  Powiatu Pleszewskiego (zał. nr 17 

prot.). 

 

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

wieloletniej prognozy finansowej  Powiatu Pleszewskiego stanowi załącznik numer 18 

protokołu. 

 

Ad. 11 

Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Dobrzyca realizacji 

zadania pn.: "Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem  kanalizacji deszczowej 

w ciągu drogi powiatowej nr 4173 . Etap IV" 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – projekt uchwały 

wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Dobrzyca realizacji zadania pn.: "Przebudowa 

istniejącego chodnika wraz z remontem  kanalizacji deszczowej 

w ciągu drogi powiatowej nr 4173 . Etap IV" opiniowała Komisja Budżetu, Finansów 
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i Planowania. Wobec braku pytań zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu 

w Pleszewie w sprawie zmiany sprawie  wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Dobrzyca 

realizacji zadania pn.: "Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem  kanalizacji 

deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173 . Etap IV". 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie, 19 głosów „za”), podjęła Uchwałę 

Nr XVI/127/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na powierzenie Gminie Dobrzyca realizacji zadania pn.: "Przebudowa istniejącego 

chodnika wraz z remontem  kanalizacji deszczowej 

w ciągu drogi powiatowej nr 4173 . Etap IV"  (zał. nr 19 prot.). 

 

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

wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Dobrzyca realizacji zadania pn.: "Przebudowa 

istniejącego chodnika wraz z remontem  kanalizacji deszczowej 

w ciągu drogi powiatowej nr 4173 . Etap IV" stanowi załącznik numer 20 protokołu. 

 

Ad. 12 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 

terenie Powiatu Pleszewskiego w 2021 roku.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – projekt uchwały 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie  Powiatu 

Pleszewskiego w 2021 roku opiniowała Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej 

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

przedłożonego w/w projektu uchwały. 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Michał Kaczmarek – poinformował, że Rada Powiatu 

ma obowiązek przyjęcia uchwały w sprawie zmiany ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie  Powiatu Pleszewskiego w  2021 roku i zapewne Radni wszyscy 

będą głosować za jej przyjęciem. Przypomniał, że uchwałę z 2018 roku w kwestii aptek 

wojewoda uchylił z powodu otwarcia tylko jednego punktu całodobowego w Pleszewie, 

natomiast nakazał otwarcie dwóch punktów czynnych przez całą dobę w dwóch gminach. 

Komisja w b.r. dwukrotnie wystosowała do Wojewody w przedmiotowej sprawie pismo 

z wnioskiem o równe traktowanie wszystkich powiatów. W związku ze zmianą Wojewody 

zasugerował, żeby skierować kolejne pismo wyjaśniające w sprawie równego traktowania 

wszystkich samorządów powiatowych.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – przypomniał, że w roku 

bieżącym Pan Starosta zarządził kontrolę w zakresie godzin otwarcia dyżurujących aptek. 

Jednocześnie zaproponował, żeby w miesiącu styczniu b.r. Pan Starosta zalecił kolejną 

kontrolę i po jej analizie  wystosować pismo do Wojewody. Ponadto potwierdził, że na 
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wystosowane do Wojewody pisma w sprawie równego traktowania samorządów w zakresie 

dyżurowania aptek nie otrzymano żadnej odpowiedzi. 

Wobec braku dalszych pytań zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu 

w Pleszewie w sprawie zmiany ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 

terenie  Powiatu Pleszewskiego w 2021 roku 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie, 19 głosów „za”), podjęła uchwałę 

Nr XVI/128/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany 

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie  Powiatu Pleszewskiego 

w  2021 roku (zał. nr 21 prot.). 

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany ustalenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie  Powiatu Pleszewskiego w  2021 roku 

stanowi załącznik numer 22 protokołu. 

 

Ad. 13 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/274/18 Rady Powiatu w Pleszewie 

z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania 

zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – 

Ostrowskiej”. 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – projekt uchwały 

w sprawie  zmiany Uchwały nr XXXIV/274/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 czerwca 

2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej 

realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz 

szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” opiniowała 

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego. Zapytał, czy Radni 

mają pytania bądź uwagi do przedłożonego w/w projektu uchwały. 

Wobec braku pytań zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie 

w sprawie zmiany wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji 

projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień 

przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie, 19 głosów „za”), podjęła uchwałę 

Nr XVI/129/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program 

edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu 

B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” (zał. nr 23 prot.). 
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Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program edukacji 

zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na 

terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”  stanowi załącznik numer 24 protokołu. 

 

Ad. 14 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu 

Pleszewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – projekt uchwały 

w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pleszewskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” opiniowała Komisja 

Oświaty, Kultury i Sportu.  

 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Michał Kaczmarek – zapytał, na jaki cel zostały 

rozdysponowane środki, które przyznano stowarzyszeniom na rok 2020. Wiadomo, że 

sytuacja w kraju i na całym świecie się zmieniła. Dotacje, które zostały przyznane w grudniu 

2019 na rok 2020 zostały cofnięte stowarzyszeniom. W związku z powyższym zapytał, czy 

wszystkie stowarzyszenia którym przyznano środki zwróciły pieniądze, czy były też takie 

stowarzyszenia, które zdążyły w miesiącu lutym bądź marcu rozdysponować przedmiotowych 

środków. Ponadto zadał pytanie, czy w uchwale uwzględniono kwotę 82 500zł i czy te środki 

zostaną rozdysponowane na 3 kategorie: turystyka, sport i kultura w tej samej formule, co 

uprzednio, czyli 5 0000 zł na turystkę, 17 500zł na kulturę i pozostała kwota na sport. Uznał 

za zasadne zwiększyć kwoty, zwłaszcza na kategorię turystykę i kulturę.  

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski – w odniesieniu do przedmówcy potwierdził, że 

konkurs został ogłoszony w ubiegłym roku i następnie rozstrzygnięty, natomiast część ze 

stowarzyszeń zanim dokonano podpisania umowy same złożyły rezygnację z wyjaśnieniami, 

że nie są wstanie wykonać zadań i dlatego nie podpiszą umów. W związku z powyższym 

postanowiono unieważnić cały konkurs ponieważ z realizacją zadań w ramach konkursu będą 

miały kłopot wszystkie stowarzyszenia, które do konkursu przystąpiły. Środki, które 

pozostały wycofano z  działu sportu, turystki i kultury w kwocie zsumowanej 135 000zł  

Kwotę w wysokości 912 000zł przeznaczono na zadania oświatowe wraz z wszystkimi 

oszczędnościami m. in z promocji, oświaty, kultury i sportu. Pandemia spowodowała, że w/w 

środki nie zostały wydane i można je przesunąć na funkcjonowanie powiatowych jednostek 

oświatowych. 

W b.r. odbyły się konsultacje ze stowarzyszeniami w zakresie ogłoszenia konkursu. Rada 

Powiatu podczas dzisiejszej sesji przyjmie uchwałę odnośnie przyjęcia programu współpracy, 

a następnie zostanie ogłoszony konkurs. Uznał za zasadne ogłosić konkurs na przełomie 

miesiąca lutego/marca 2021 roku ponieważ nie wszystkie stowarzyszenia  muszą realizować 
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zadania od początku roku, a w międzyczasie może pojawią się szczepionki i sytuacja się 

ustabilizuje, co będzie miało wpływ na realizację zadań przez stowarzyszenia. Obecnie środki 

przeznaczane są w takiej samej wysokości jak w roku 2020.   

 

Wobec braku dalszych pytań zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu 

w Pleszewie w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pleszewskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”. 

  

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie, 19 głosów „za”), podjęła uchwałę 

Nr XVI/130/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia 

„Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pleszewskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego  

i   o wolontariacie na rok 2021” (zał. nr 25 prot.). 

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego 

Programu Współpracy Powiatu Pleszewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego  

i   o wolontariacie na rok 2021” stanowi załącznik numer 26 protokołu. 

 

 

Ad. 15 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/84/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 

13 grudnia 2019 roku  w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za 

warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku 

pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraźnych zastępstw. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – projekt uchwały 

w sprawie zmiany uchwały Nr X/84/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2019 

roku  w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz 

niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy 

sposób  obliczania  wynagrodzenia  za  godziny  ponadwymiarowe  i  godziny  doraźnych 

zastępstw opiniowała Komisja Oświaty, Kultury i Sportu. 

 

Wobec braku pytań zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie 

w sprawie zmiany uchwały Nr X/84/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2019 

roku  w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz 

niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy 

sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
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i godziny doraźnych zastępstw. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie, 19 głosów „za”), podjęła uchwałę 

Nr XVI/131/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr X/84/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2019 roku  w sprawie 

ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych 

innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób  

obliczania wynagrodzenia za godziny  ponadwymiarowe i godziny  doraźnych zastępstw  (zał. 

nr 27 prot.). 

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

X/84/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2019 roku  w sprawie ustalenia 

regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych 

składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy 

sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych   

zastępstw  w stanowi załącznik numer 28 protokołu. 

 

 

 

Ad. 16 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości 

położonej w Jedlcu, oznaczonej jako działka nr 290/2. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Jedlcu, 

oznaczonej jako działka nr 290/2 opiniowała Komisja Budżetu, Finansów i Planowania. 

 

Wobec braku pytań zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Jedlcu, 

oznaczonej jako działka nr 290/2. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie, 19 głosów „za”), podjęła uchwałę 

Nr XVI/132/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Jedlcu, oznaczonej jako 

działka nr 290/2 (zał. nr 29 prot.). 

 

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na 

nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Jedlcu, oznaczonej jako działka nr 

290/2  stanowi załącznik numer 30 protokołu. 
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Ad. 17 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – projekt uchwały 

w sprawie w zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok został 

przedłożony przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Pleszewie. 

 

Wobec braku pytań zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie 

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. 

  

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie, 19 głosów „za”), podjęła uchwałę 

Nr XVI/133/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 

zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. (zał. nr 31 prot.). 

 

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu 

kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok stanowi załącznik numer 32 protokołu. 

 

Ad. 18 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy  stałych Komisji  Rady Powiatu 

w Pleszewie na 2021 rok  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – projekt uchwały 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy  stałych Komisji  Rady Powiatu w Pleszewie na 2021 

rok został przedłożony przez stałe Komisje Rady Powiatu w Pleszewie. 

 

 

Wobec braku pytań zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy  stałych Komisji  Rady Powiatu w Pleszewie na 2021 

rok.  

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie, 19 głosów „za”), podjęła uchwałę 

Nr XVI/134/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy  stałych Komisji  Rady Powiatu w Pleszewie na 2021 rok (zał. nr 

33 prot.). 

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów 

pracy  stałych Komisji  Rady Powiatu w Pleszewie na 2021 rok stanowi załącznik numer 34 

protokołu. 

 

Ad. 19 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Pleszewie na 2021 rok.   
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Wobec braku pytań zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie 

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Pleszewie na 2021 rok.   

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie, 19 głosów „za”), podjęła uchwałę 

Nr XVI/135/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia 

planu pracy Rady Powiatu w Pleszewie na 2021 rok  (zał. nr 35 prot.). 

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy 

Rady Powiatu w Pleszewie na 2021 rok stanowi załącznik numer 36 protokołu. 

 

Ad. 20 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Miastu i Gminie Pleszew 

wykonania ścieżki rowerowej na ulicy Bogusza w Pleszewie (na odcinku pomiędzy 

ul. Słowackiego a ul. Mikołaja Reja). 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – projekt uchwały 

w sprawie  wyrażenia zgody na powierzenie Miastu i Gminie Pleszew wykonania ścieżki 

rowerowej na ulicy Bogusza w Pleszewie (na odcinku pomiędzy 

ul. Słowackiego a ul. Mikołaja Reja) opiniowała Komisja Budżetu, Finansów i Planowania.  

 

 

Wobec braku pytań zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie 

w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Miastu i Gminie Pleszew wykonania ścieżki 

rowerowej na ulicy Bogusza w Pleszewie (na odcinku pomiędzy 

ul. Słowackiego a ul. Mikołaja Reja). 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie, 19 głosów „za”), podjęła uchwałę 

Nr XVI/136/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na powierzenie Miastu i Gminie Pleszew wykonania ścieżki rowerowej na ulicy 

Bogusza w Pleszewie (na odcinku pomiędzy ul. Słowackiego a ul. Mikołaja Reja) (zał. nr 37 

prot.). 

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

powierzenie Miastu i Gminie Pleszew wykonania ścieżki rowerowej na ulicy 

Bogusza w Pleszewie (na odcinku pomiędzy ul. Słowackiego a ul. Mikołaja Reja) stanowi 

załącznik numer 38 protokołu.  

 

 

Ad. 21 

Wnioski i oświadczenia Radnych. 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Zbigniew Rodek – powiedział, że kilka kilometrów 

drogi Chocz – Józefów na odcinku od mostku w kierunku Białobłot zostało wyremontowane, 
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natomiast pozostał odcinek prowadzący od Rynku do mostku. Wspomniany powyżej odcinek 

jest notorycznie naprawiany bezskutecznie. Zwrócił się do Zarządu Powiatu i Pana Starosty 

z sugestią, aby przeanalizować możliwość remontu w/w odcinka  drogi. 

Wskazał na zły stan poboczy i rowów w miejscu przebiegu wyremontowanej uprzednio drogi. 

W związku z powyższym składa wniosek dotyczący oczyszczenia poboczy oraz rowów 

przynajmniej w miejscu wyremontowanej drogi. 

 

Radna Rady Powiatu w Pleszewie, Renata Reszel – poinformowała, że w dniu 17 grudnia 

b.r. o godz. 16:00 odbyło się posiedzenie Komisji Strategii, Rozwoju Regionalnego 

i Promocji  podczas którego komisja podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do 

opracowania strategii rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2021 – 2027. 

Ponadto zgłosiła wniosek  w sprawie zawiadamiania wszystkich Radnych o zbliżających się 

terminach poszczególnych komisji stałych Rady Powiatu w Pleszewie oraz możliwości 

w nich uczestniczenia.   

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski – w odpowiedzi na wniosek Radnego Zbigniewa 

Rodka: 

1. w sprawie remontu drogi Chocz – Białobłoty wyjaśnił, że na remont odcinka od 

rynku został złożony wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych z zaznaczeniem do 

remontu w przyszłym roku. Obecnie nie jest znane  jeszcze rozstrzygnięcie 

w zakresie złożonego wniosku. Wnioski do FDS zostały złożone cztery, w tym na 

remont drogi Chocz – Białobłoty na odcinku 1566 m, do mostku (miejsca położonej 

nowej nakładki). W granicach miasta Chocza są do wymiany chodniki, ścieżka 

rowerowa, następnie jest poszerzona nakładka do 6 m. Kosztorys inwestycji wynosi 

2 406 000zł. W przypadku  pozytywnego rozpatrzenia  wniosku przez FDS 

przedmiotowa droga zostanie wyremontowana. Powiat ubiega się we wniosku o 50 % 

dofinansowanie do inwestycji. Remont w/w odcinka jest kosztowny zwłaszcza, że 

w centrum miasta wymianie podlega kanalizacja i w przypadku braku dofinansowania 

może być kłopot z wykonaniem remontu, 

2. w sprawie oczyszczenia poboczy oraz rowów na odcinku wyremontowanej drogi 

Chocz – Józefów na odcinku od mostku w kierunku Białobłot powiedział, że 

pracownicy ZDP po realizacji zaplanowanych dotychczas zadań wykonają czynności, 

o które zawnioskował Radny . 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – przedstawił sprawy 

bieżące dotyczące funkcjonowania Rady Powiatu w Pleszewie: 

1. podczas kolejnej sesji, która odbędzie się w miesiącu styczniu 2021 zostanie 

uchwalony budżet na 2021 rok. Zwrócił się do Przewodniczących komisji stałych, aby 

zgodnie z uchwałą w sprawie trybu pracy nad budżetem podjęły uchwały w sprawie 

zaopiniowania projektu budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok w zakresie 

merytorycznym działania komisji,  

2. zakupiono sprzęt do przeprowadzenia sesji i komisji w trybie zdalnym, 

3. kończy się trudny rok 2021 ze względu na pandemię. Zaznaczył, że wielokrotnie 

kierowano podziękowania dla służb, które wspierały Powiat w tym trudnym okresie. 
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Jeszcze raz w imieniu wszystkich Radnych podziękował wszystkim, którzy okazali 

pomoc i wsparcie. Ponadto podziękował Radnym, którzy pamiętali o wychowankach 

będących w Domu Dziecka i zgodnie z panującą od lat tradycją przygotowali paczki 

świąteczne. Podziękował również Radnym, którzy w inny sposób włączyli się 

w pomoc osobom potrzebującym ponieważ wie, iż takie osoby były. Wśród 

mieszkańców Powiatu są jeszcze osoby, które wymagają wsparcia i bez pomocy 

innych ich święta byłyby smutniejsze. Osoby potrzebujące pomocy nie powinny być 

w okresie świąt przede wszystkim sami. Należy pamiętać o tym, że jak można to 

należy takim osobom starać się pomóc, 

4. po wielu miesiącach ciężkiej pracy naukowców powstała szczepionka na COVID – 

19.  Zachęca po podjęcia właściwej decyzji, aby uchronić przed zakażeniem siebie 

oraz swoich bliskich i znajomych. Sam zaszczepi się, aby jego znajomi oraz rodzina 

byli bezpieczni. Powrócenie do normalności jest naszym podstawowym obowiązkiem, 

5. w imieniu wszystkich Radnych złożył życzenia świąteczne. Tegoroczne święta będą 

inne ze względu na panującą pandemię. Życzył samych pięknych chwil, dużo zdrowia, 

pomyślności, miłości, ciepła oraz spełnienia marzeń, w tym również marzeń 

mieszkańców Powiatu. Najważniejsze jest w chwili obecnej życzyć sobie zdrowia 

oraz powrotu do normalności.  

 

 

Ad. 22 

Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek - wobec wyczerpania 

porządku obrad o godz. 8:45 zamknął posiedzenie XVI sesji Rady Powiatu w Pleszewie 

w dniu 21 grudnia 2020 roku. 

 

 

Protokołowała     Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie  

/-/         /-/ 

Aleksandra Marciniak     Marian Adamek   

     

 

 

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 

wyrażenia zgody na powierzenie Miastu i Gminie Pleszew wykonania ścieżki rowerowej 

na ulicy Bogusza w Pleszewie (na odcinku pomiędzy ul. Słowackiego a ul. Mikołaja 

Reja). 

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

Powiatu w Pleszewie VI kadencji, w dniu 30 września 2020 r. 
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5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie od poprzedniej sesji, 

6. Analiza oświadczenia majątkowego przeprowadzona przez  Wojewodę Wielkopolskiego, 

7. Analiza oświadczeń majątkowych  przeprowadzona przez Naczelnika Urzędu 

Skarbowego w Pleszewie, 

8. Analiza oświadczeń majątkowych  przeprowadzona przez Naczelnika Urzędu 

Skarbowego w Słupcy, 

9. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych na ręce Starosty 

Pleszewskiego, 

10. Informacja z analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych Radnych Rady 

Powiatu w Pleszewie złożonych w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania oraz wg. 

Stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku, 

11. Sprawozdanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pleszewie za 2019 rok, 

12.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu w roku szkolnym 2019/2020. 

13. Informacja nt. drogownictwa oraz zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych , 

14. Plan zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych – prezentacja, 

15. Uchwała Nr XVI/125/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany  budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok, 

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

Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok, 

17. Uchwała Nr XVI/126/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  Powiatu 

Pleszewskiego, 

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

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  Powiatu Pleszewskiego, 

19. Uchwała Nr XVI/127/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Dobrzyca realizacji zadania pn.: 

"Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem  kanalizacji deszczowej 

w ciągu drogi powiatowej nr 4173 . Etap IV", 

20. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

powierzenie Gminie Dobrzyca realizacji zadania pn.: "Przebudowa istniejącego chodnika 

wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173 . Etap IV", 

21. Uchwała Nr XVI/128/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie  

Powiatu Pleszewskiego w  2021 roku, 

22. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany ustalenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie  Powiatu Pleszewskiego 

w 2021 roku, 

23. Uchwała Nr XVI/129/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji 

projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz 

szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” (zał. 

nr 22 prot.), 

24. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program edukacji 
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zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B 

na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” , 

25. Uchwała Nr XVI/130/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pleszewskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy 

o działalności pożytku publicznego  i   o wolontariacie na rok 2021”, 

26. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego 

Programu Współpracy Powiatu Pleszewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego  

i   o wolontariacie na rok 2021”, 

27. Uchwała Nr XVI/131/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr X/84/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 13 grudnia 

2019 roku  w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za 

warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze 

stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiar

owe i godziny doraźnych   zastępstw, 

28. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

X/84/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2019 roku  w sprawie ustalenia 

regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz 

niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, 

szczegółowy   sposób    obliczania   wynagrodzenia     za     godziny   ponadwymiarowe  

i  godziny  doraźnych zastępstw,. 

29. Uchwała Nr XVI/132/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej 

w Jedlcu, oznaczonej jako działka nr 290/2, 

30. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na 

nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Jedlcu, oznaczonej jako działka nr 

290/2, 

31. Uchwała Nr XVI/133/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok, 

32. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu 

kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok, 

33. Uchwała Nr XVI/134/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy  stałych Komisji  Rady Powiatu w Pleszewie na 

2021 rok, 

34. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów 

pracy  stałych Komisji  Rady Powiatu w Pleszewie na 2021 rok, 

35. Uchwała Nr XVI/135/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Pleszewie na 2021 rok, 

36. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu 

pracy Rady Powiatu w Pleszewie na 2021 rok, 
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37. Uchwała Nr XVI/136/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Miastu i Gminie Pleszew wykonania ścieżki 

rowerowej na ulicy Bogusza w Pleszewie (na odcinku pomiędzy ul. Słowackiego a ul. 

Mikołaja Reja), 

38. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

powierzenie Miastu i Gminie Pleszew wykonania ścieżki rowerowej na ulicy 

Bogusza w Pleszewie (na odcinku pomiędzy ul. Słowackiego a ul. Mikołaja Reja). 

 

 


