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Protokół Nr XVII/21 

z sesji Rady Powiatu w Pleszewie 

w dniu 11 lutego 2021 r., 

o godz. 14:00, 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  prot.). 

 

Ad. 1 

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

 

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

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 Marek 

Szewczyk (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 propozycje zmiany 

porządku obrad (zał. nr 2 prot.). 

 

Rada Powiatu przyjęła do realizacji porządek obrad (zał. nr 2 prot.). Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 3 

Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Powiatu w Pleszewie VI kadencji, w dniu 21 grudnia 

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 (18 głosów „za”), protokół z XVI sesji 

Rady Powiatu w Pleszewie, w dniu 21 grudnia 2020 roku. Uwag nie zgłoszono. 

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

Powiatu w Pleszewie VI kadencji w dniu 21 grudnia 2020 r. stanowi załącznik nr 3 protokołu. 

 

Ad. 4 

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie od poprzedniej sesji (zał. nr 4 prot.). 
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Starosta Pleszewski,  Maciej  Wasielewski –   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  – odniósł się do posiedzenia 

Zarządu z dnia  28 stycznia 2021r.,  podczas którego Zarząd zapoznał się  propozycją 

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew dotyczącą przejęcia ulic powiatowych: Zamkowej, 

Ogrodowej, Kolejowej, Słowackiego wraz z rondem o łącznej długości 845 mb w zamian za 

drogi przy ulicy Wierzbowej i Szpitalnej o długości 1,216mb. Zarząd nie uwzględnił w/w 

propozycji, lecz wystosował pismo o ewentualne przejęcie dróg przez Pana Burmistrza, t.j. 

ulic: Zamkowej, Ogrodowej, Kolejowej, Słowackiego.  Radny zapytał, czy wpłynęła 

odpowiedź zwrotna od Pana Burmistrza MiG Pleszew w w/w sprawie. Ponadto zapytał, czy 

Zarząd już podjął ostateczną decyzję ponieważ warto zwrócić uwagę, że przedmiotowe drogi 

są reprezentacyjne i wyremontowane, łącznie z chodnikami. Z przekazanej przez Dyrektor 

ZDP w Pleszewie H. Meller informacji  wynika,  że na dzień dzisiejszy dochody osiągane 

z tytułu reklam i urządzeń obcych w drodze umieszczonych na wnioskowanych przez 

Burmistrza MiG ulicach powiatowych w całości pokrywają koszty ich bieżącego utrzymania.  

 

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

Burmistrz MiG Pleszew wyraził zgodę na przejęcie ulic:  Zamkowej, Ogrodowej, Kolejowej, 

Słowackiego wraz z rondem, bez konieczności przejęcia przez drugą stronę ulicy Wierzbowej 

i Szpitalnej. Dochody w kwocie około 20 000zł z tytułu utrzymania reklam oraz z sieci, które 

są umieszczone pod drogami, o których przejęcie wnioskował Burmistrz pokrywają koszty 

utrzymania w/w ulic. Powiat nie posiada pracowników, którzy utrzymywaliby w należytym 

stanie posadzoną w tych miejscach roślinność.  UMiG Pleszew będzie prościej utrzymać 

ulice, o których przejęcie wnioskowano. 

 

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

od poprzedniej sesji stanowiące załącznik nr 4 protokołu.  

 

Ad. 5 

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Radę 

Powiatu w Pleszewie za 2020 rok (zał. nr 5 prot. ). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – poprosił Starostę 

Pleszewskiego o wypowiedź w tym punkcie. 

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski – sprawozdanie z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

i placówkach oświatowych prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie za 2020 rok 

przedłożono Radzie Powiatu wraz z materiałami sesyjnymi. Zgodnie z obowiązkiem 

przedmiotowe sprawozdanie przekazano do szkół, związkom zawodowym i RIO. 

Sporządzenie sprawozdania związane jest z wypłatą tzw. jednorazowego dodatku 
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uzupełniającego. Samorząd Powiatu Pleszewskiego nie wypłaca nauczycielom tego dodatku 

ponieważ zarabiają więcej, niż wynosi średnia krajowa nauczyciela na danym stopniu awansu 

zawodowego. Łącznie wypłacono ponad 1150 000zł więcej w stosunku do średnich, jakie 

nauczyciele powinni zarobić. W szkołach powiatowych nauczyciele mają nadgodziny 

i zarabiają więcej niż średnia krajowa. Dodatek jednorazowy w stosunku do nauczycieli 

danych szkół przez Powiat nie jest wypłacany.  

 

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

sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Radę 

Powiatu w Pleszewie za 2020 rok rozpatrywała Komisja Oświaty, Kultury i Sportu.  

Komisja nie wniosła uwag do przedłożonego sprawozdania.  

 

Rada Powiatu w Pleszewie przyjęła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie za 2020 rok. Uwag nie 

zgłoszono. 

 

Ad. 6 

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok (zał. nr 6 prot.). 

 

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

otrzymali sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok wraz 

z materiałami sesyjnymi.  Sprawozdanie rozpatrywała Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej 

i Bezpieczeństwa Publicznego.  

Komisja nie wniosła uwag do przedłożonego sprawozdania.  

 

Rada Powiatu w Pleszewie przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa  i Porządku  za 2020 rok. Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 7 

Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Powiatu w Pleszewie za 2020 rok. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – poprosił Przewodniczącą 

Komisji Strategii, Rozwoju Regionalnego i Promocji  o przedstawienie sprawozdania 

z działalności Komisji Strategii, Rozwoju Regionalnego i Promocji  Rady Powiatu 

w Pleszewie za 2020 rok. 

 

Przewodnicząca Komisji Strategii, Rozwoju Regionalnego i Promocji Rady Powiatu 

w Pleszewie, Renata Reszel – przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Strategii, 

Rozwoju Regionalnego i Promocji Rady Powiatu w Pleszewie za 2020 rok, w brzmieniu 

stanowiącym zał. nr 7 protokołu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – poprosił 

Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego 

o przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej 

i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu w Pleszewie za 2020 rok. 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego 

Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Maruszewski – przedstawił sprawozdanie 

z działalności Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady 

Powiatu w Pleszewie za 2020 rok, w brzmieniu stanowiącym zał. nr 8 protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – poprosił 

Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu o przedstawienie sprawozdania 

z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu w Pleszewie za 2020 rok. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu w Pleszewie, 

Zbigniew Duszczak – przedstawił sprawozdanie z  działalności Komisji Oświaty, Kultury 

i Sportu Rady Powiatu w Pleszewie za 2020 rok, w brzmieniu stanowiącym zał. nr 9 

protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – poprosił 

Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Planowania  o przedstawienie sprawozdania 

z działalności Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Rady Powiatu w Pleszewie za 2020 

rok. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Rady Powiatu w Pleszewie, 

Przemysław Kazuś – przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów 

i Planowania Rady Powiatu w Pleszewie za 2020 rok, w brzmieniu  stanowiącym zał. nr 10 

protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – poprosił 

Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  o przedstawienie sprawozdania 

z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Pleszewie za 2020 rok. 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Pleszewie, Andrzej 

Madaliński – przedstawił sprawozdanie z działalności Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Powiatu w Pleszewie za 2020 rok, w brzmieniu  stanowiącym zał. nr 11 protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – poprosił 

Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o przedstawienie 

sprawozdania z działalności Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady 

Powiatu w Pleszewie za 2020 rok. 

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu 

w Pleszewie, Mirosław Kuberka – przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji 
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Ochrony Środowiska, Rolnictwa Rady Powiatu w Pleszewie za 2020 rok, w brzmieniu  

stanowiącym zał. nr 12 protokołu. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie przyjęła w/w sprawozdania . Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 8 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pleszewie z realizacji rocznego planu 

kontroli na 2020 rok. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – poprosił 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Wojciecha Barszczewskiego o przedstawienie 

sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pleszewie z realizacji rocznego planu 

kontroli za 2020 rok. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Wojciech Barszczewski – przedstawił sprawozdanie 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pleszewie z realizacji rocznego planu kontroli za 2020 

rok, w brzmieniu stanowiącym zał. nr 13 protokołu.   

 

Rada Powiatu w Pleszewie przyjęła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

w Pleszewie z realizacji rocznego planu kontroli na 2020 rok. Uwag nie zgłoszono. 

  

Ad. 9 

Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego: przedstawienie 

projektu uchwały wraz z uzasadnieniem, odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 

o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego, dyskusja nad projektem, 

głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Pleszewskiego. 
 

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

uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Pleszewskiego (zał. nr 14 prot.) przesłano Radnym w ustawowym terminie oraz 

został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Finansów i Planowania Rady 

Powiatu w Pleszewie. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Rady Powiatu w Pleszewie, 

Przemysław Kazuś – poinformował, że Komisja podczas posiedzenia w dniu 10 lutego 2021 

w głosowaniu (3 „za”, 1 „w”) pozytywnie zaopiniowała projekty  uchwały Rady Powiatu 

w Pleszewie w sprawie: 

− przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego, 

− uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – poprosił 

wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Pleszewie, Wojciecha Maniak o odczytanie opinii 
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Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie wieloletniej prognozy  finansowej Powiatu 

Pleszewskiego. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Wojciech Maniak – odczytał Uchwałę 

Nr SO-0957/33/2/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy  finansowej 

Powiatu Pleszewskiego (zał. nr 15 prot.). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – zaproponował, aby 

dyskusję nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Pleszewskiego przełożyć do punktu 10 porządku obrad ze względu na spójność 

punktów obrad. 

 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Pleszewskiego.  

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (17 głosów „za”, 1 „w”), podjęła Uchwałę  Nr 

XVII/137/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego (zał. nr 16  prot.).  

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej 

prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego stanowi załącznik numer 17 protokołu. 

 

Ad. 10 

Uchwalenie budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok: przedstawienie projektu uchwały 

wraz z uzasadnieniem, odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 

uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok, odczytanie opinii komisji Rady 

Powiatu w Pleszewie o projekcie budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok, dyskusja nad 

projektem uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok, głosowanie projektu 

uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok. 

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

uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok (zał. nr  18 prot.) przesłano Radnym 

w ustawowym terminie. Poprosił Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Pleszewie, 

Wojciecha Maniaka o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 

uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2021. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Wojciech Maniak – odczytał Uchwałę 

Nr SO-0952/33/2/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu 

Pleszewskiego na 2021 rok (zał. nr 19 prot.). 
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Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – projekt uchwały 

budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok był przedmiotem obrad poszczególnych 

posiedzeń Komisji. Wszystkie komisje wydały pozytywne opinie o projekcie budżetu 

Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok (zał. 20, 21, 22, 23, 24 prot.).  

 

Przewodnicząca Komisji Strategii, Rozwoju Regionalnego i Promocji, Renata Reszel – 

poinformowała, że podczas posiedzenia w dniu 8 lutego 2021 r. Komisja Strategii, Rozwoju 

Regionalnego i Promocji Rady Powiatu w Pleszewie pozytywnie zaopiniowała projekt 

budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok. Wynik głosowania – 2 „za”, 2 „w”. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Przemysław Kazuś –  

powiedział, że w przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie projekcie uchwały 

budżetowej na 2021 rok ustalono: 

− dochody w wysokości 87 755 390 zł, w tym dochody bieżące stanowią 86 960 790zł, 

dochody majątkowe – 794 600zł, 

− wydatki w kwocie 82 998 088,11zł, w tym: wydatki bieżące – 78 676 529,88 zł, 

wydatki majątkowe – 4 321 558,23 zł, 

− przychody w wysokości – 0,00zł, 

− rozchody w wysokości – 4 757 301,89zł. 

Wynik budżetu to nadwyżka w kwocie 4 757 301,89 zł, która będzie przeznaczona w całości 

na spłatę zadłużenia. Kwota przewidziana do spłaty długu w 2021 roku odpowiada w/w 

kwocie nadwyżki.  

Projekt uchwały budżetowej odpowiada wymogom ustawy o finansach publicznych ponieważ 

jest kompletny, rachunkowo zgodny i wewnętrznie spójny. Podczas ostatniego  posiedzenia 

Komisji Budżetu, Finansów  i Planowania miała miejsce dyskusja, która dotyczyła  kwestii 

zadłużenia Powiatu. Przypomniał, że w 2014 roku, kiedy został Radnym, zadłużenie Powiatu 

wynosiło około 47 000 000zł, a na koniec b.r., po spłacie planowanych 4 700 000 zł, 

zadłużenie wynosić będzie 33 000 000zł. Zasugerował, aby zaciągnąć większy kredyt 

ponieważ oprocentowanie w obecnej chwili kształtuje się na bardzo niskim poziomie.  

W ubiegłym roku Rada Polityki Pieniężnej obniżyła 3 – 4 krotnie stopy procentowe. 

Oprocentowanie kredytu skierowane  dla jednostek samorządu terytorialnego  wynosi poniżej 

1 %. Można zastosować karencję w spłacie zadłużenia. WPF uwzględnia w okresie do 2025 

roku obciążenia w granicach 5 000 000 zł rocznie,  w roku 2026 obciążenia wynoszą już tylko 

2000 000 zł. Wdrożenie w/w rozwiązania pozwoli na zrealizowanie inwestycji zawartych we 

wnioskach złożonych przez radnych.   

 

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

w roku 2014 zaciągano kredyty oprocentowanie było na znacznie wyższym poziomie. 

Sugestia Przewodniczącego Komisji Budżetu była taka, aby zaciągnąć kredyt o niskim 

oprocentowaniu a spłacać ten o wyższym. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – otworzył dyskusję w tym 

punkcie porządku obrad. 
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Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Andrzej Madaliński – przedstawił opinię Klubu 

Radnych „Miłośnicy Ziemi Pleszewskiej”. Projekt budżetu uwzględnia nadwyżkę  budżetową 

w wysokości 4 757 301,89 zł.  Klub uznaje, że dochody budżetu o łącznej wysokości 

87 755 390 zł zaplanowane zostały w sposób realistyczny, a więc możliwy do uzyskania. 

Wydatki budżetu o łącznej wysokości 82 998 088,11zł zapewniają finansowanie bieżących 

potrzeb powiatowych jednostek budżetowych oraz przewidują środki na inwestycje 

powiatowe. Analizując przedłożony projekt budżetu zauważyć można, że uwzględniono 

w nim zadania, w przypadku których pozyskano lub jest możliwe pozyskanie środków 

zewnętrznych, m.in. z: WRPO, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, FDS , WFOŚiGW, 

a  także pomocy finansowej z gmin Powiatu Pleszewskiego jako dotacji z rezerw budżetu 

państwa. Główne kierunki inwestowania to drogi, na które przeznaczono 2 196 252zł. Na 

pozostałe zadania przeznaczono 2 125 306 zł. Przy konstrukcji budżetu zachowano wymogi 

wynikające z ustawy o finansach publicznych, co potwierdza odczytana przez Pana 

Wiceprzewodniczącego opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.  

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Wojciech Maniak – powiedział, że klub Radnych 

Polskiego Stronnictwa Ludowego pozytywnie ocenia przedłożony przez Zarząd Powiatu 

projekt budżetu na 2020 rok. Wydatki zaplanowane na inwestycje, w tym inwestycje drogowe 

ulegną w ciągu roku zmianie i będą wyższe. W budżecie uwzględniono 11 zadań drogowych, 

przy czym tych inwestycji będzie na pewno więcej. Należy wspomnieć, że zostały 

zaplanowane środki na modernizację i doposażenie ZST w Pleszewie w kwocie 742 111zł. 

Ponadto w budżecie utworzono rezerwę w kwocie 1000 000zł na realizację zadań 

inwestycyjnych. Budżet w obecnej formie może nie jest budżetem marzeń, na przedłożony 

budżet ma wpływ wiele czynników, z którymi Starosta Pleszewski wraz Zarządem Powiatu 

muszą się zmierzyć. Budżet uwzględnia różnego rodzaju podwyżki. Skonstruowany budżet 

jest dobry.   Starosta Pleszewski wraz Zarządem Powiatu muszą dążyć do spadku zadłużenia 

przy jednoczesnym realizowaniu oczekiwań mieszkańców. Radni z klubu PSL będą głosować 

za przyjęciem budżetu w przedłożonej formie.  

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka – przedstawił stanowisko Klubu 

Radnych „Razem dla Ziemi Pleszewskiej oraz Wspólna Przyszłość”. Klub pozytywnie ocenia 

projekt budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021. Przedłożony budżet uwzględnia nadwyżkę 

w kwocie 4 757 301,89 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę długu oraz został 

skonstruowany w poprawny sposób, co potwierdza opinia RIO. Ponadto Klub w budżecie 

dostrzega pewne aspekty, które budzą wątpliwości, które dotyczą wydatków majątkowych na 

niskim poziomie 4 321 558,23. Zakładając, że jest to budżet wyjściowy i Zarząd w trakcie 

roku obrotowego zapewne przedstawi propozycję zwiększenia kwot na nakłady inwestycyjne. 

Oczekiwania w stosunku do Zarządu polegają  na wdrożeniu aktywnej polityki mającej na 

celu pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych, co pozwoliłoby zwiększyć wydatki 

rozwojowe ze szczególnym naciskiem na planowane inwestycje dot.  dróg oraz poprawę 

infrastruktury w Zespole Szkół Technicznych. Zwrócił uwagę na lukę w oświacie, o czym 

dyskutowała komisja merytoryczna. W budżecie zaplanowano wyłącznie środki na wydatki 

rzeczowe na I kwartał b.r. W projekcie budżetu nie przewidziano środków na podwyżki dla 

pracowników samorządowych. Ma nadzieję, że pracownicy zostaną docenieni w 2022 roku . 
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Mając na względzie przedstawione okoliczności Klub  Radnych „Razem dla Ziemi 

Pleszewskiej oraz Wspólna Przyszłość” pozytywnie opiniuje projekt budżetu Powiatu 

Pleszewskiego na 2021 rok.  

 

Radna Rady Powiatu w Pleszewie, Renata Reszel – zgodziła się z opinią przedmówcy 

w zakresie przedłożonego projektu budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok. Pomimo 

tego Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość podjął decyzję o wstrzymaniu się podczas 

głosowania dotyczącego projektu uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok. 

W trwającej kadencji wprowadzono zmiany, które miały przynieść oszczędności i niewiele 

one wniosły do kolejnego budżetu, ponieważ nadal obcinane są fundusze w stosunku do 

niektórych jednostek, a w niektórych środki przyznawane są na wyrost. 

 

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

przedłożonego projektu budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok zwrócił szczególną 

uwagę, że  w budżecie zabezpieczono środki w kwocie 742 111,80 zł stanowiące wkład 

własny Powiatu w realizację projektu pn. „  Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej 

w Powiecie Pleszewskim - modernizacja i doposażenie Zespołu Technicznych w Pleszewie 

oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie”. Łączna  wysokości nakładów w 2021 

na realizację w/w przedsięwzięcia wyniesie 4 642 829,59 zł.  Powiat Pleszewski znajduje się 

na liście rankingowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Podkreślił, 

że w/w zadanie jest priorytetem. Przewodniczący klubów oraz Radni wielokrotnie debatowali 

i wskazywali na konieczność przeprowadzenie modernizacji  ZST. Jest to ostatnia ze szkół, 

która wymaga remontu.  Uznał za zasadne zaplanowanie inwestycji w sposób zapewniający 

jednoczesne funkcjonowanie szkoły oraz jej modernizację. W ub. r. wszyscy Radni zostali 

zaproszeni na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu i mieli możliwość zapoznania 

się ze  stanem szkoły. 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Michał Kaczmarek – zwrócił uwagę, że  w budżecie 

Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok zaplanowano inwestycję drogową polegającą na budowie 

ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów – Kuchary, przy czym 

inwestycja zrealizowana zostanie w całości ze środków Powiatu. Środki w wysokości 

106 252,39 zł na realizację zadania dotyczą przeniesienia na 2021 rok części wydatków 

niezrealizowanych w 2020 roku, przeznaczonych na wykup gruntów zajętych pod ścieżkę 

rowerową. W związku z powyższym zapytał, czy środki wysokości 106 252,39 zł w całości 

należą do Powiatu, czy jest to pozyskana w roku 2020 część środków z AKO, czy z Gminy 

Gołuchów. 

 

Starosta Pleszewski,  Maciej  Wasielewski –   w odpowiedzi na zadane pytanie wyjaśnił, że 

w ramach projektu razem z Aglomeracją Kalisko – Ostrowską  uzyskano dofinansowanie na 

budowę ścieżki w kwocie 3000 000zł. Koszt ścieżki wyniósł ponad 6000 000zł. Środki 

zostały przeniesione z poprzedniego roku.  Nie zostały wówczas wykorzystane ze względu na 

brak porozumienia z rolnikami w zakresie wykupu działek, co skutkowało brakiem 

uregulowań notarialnych. Środki  w wysokości około 4000 000zł stanowiły środki 

Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej. Pozostałe środki należały do Powiatu oraz samorządu 
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Gminy Gołuchów. Wyjaśnił, że kwota w wysokości 100 000zł przeniesiona została roku 

ubiegłego. Należy dopełnić formalności, aby ścieżka w całości była własnością Powiatu.  

 

 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Pleszewskiego. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu ( 14 głosów „za”, 0 „przeciw”, 4 „wstrzymujące”), 

podjęła Uchwałę  Nr XVII/138/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lutego 2021 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok (zał. nr 25  prot.).  

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok (zał. n 26  prot.). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – wobec wyczerpania 

dyskusji zamknął ten punkt porządku obrad.  

 

Ad.11 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju 

Pieczy Zastępczej  w Powiecie Pleszewskim na lata 2021- 2023”. 

 

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

projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy 

Zastępczej  w Powiecie Pleszewskim na lata 2021- 2023” przekazano Radnym oraz został 

pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa 

Publicznego. Poprosił o zgłaszanie pytań i uwag.  

Wobec braku uwag zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie 

w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej  w Powiecie Pleszewskim na lata 

2021 – 2023”. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu ( 18 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujące”), 

podjęła Uchwałę Nr XVII/139/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lutego 2021 r. 

w sprawie  przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej  w Powiecie Pleszewskim na lata 

2021- 2023” (zał. nr 27  prot.).  

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu 

Rozwoju Pieczy Zastępczej  w Powiecie Pleszewskim na lata 2021- 2023” stanowi załącznik 

nr 28  prot.). 

 

Ad. 12 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Powiatu Pleszewskiego na lata 2021-2025. 

 

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

projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania 
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Problemów Społecznych Powiatu Pleszewskiego na lata 2021-202 przekazano Radnym oraz 

został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia, Pomocy Społecznej 

i Bezpieczeństwa Publicznego. Poprosił o zgłaszanie pytań i uwag.  

Wobec braku uwag zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie 

w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej  w Powiecie Pleszewskim na lata 

2021 – 2023”. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu ( 18 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujące”), 

podjęła Uchwałę Nr XVII/140/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lutego 2021 r. 

w sprawie  przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 

Pleszewskiego na lata 2021-2025 (zał. nr 29  prot.).  

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Pleszewskiego na lata 2021-2025 stanowi 

załącznik nr 30  prot. 

 

Ad. 13 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Pleszewskim na rok 2021. 

 

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

projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Pleszewskim na rok 2021 

przekazano Radnym oraz został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia, Pomocy 

Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego. Poprosił o zgłaszanie pytań i uwag.  

Wobec braku uwag zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie 

w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

w Powicie Pleszewskim na rok 2021. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu ( 18 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujące”), 

podjęła Uchwałę Nr XVII/141/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lutego 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

w Powiecie Pleszewskim na rok 2021 (zał. nr 31  prot.).  

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Pleszewskim na rok 2021 

stanowi załącznik nr 32  prot. 

 

Ad.14 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie przyjęcia Programu usuwania 

azbestu  z terenu Powiatu Pleszewskiego. 

 

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

projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu  

z terenu Powiatu Pleszewskiego przekazano Radnym oraz został pozytywnie zaopiniowany 
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przez Komisję Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Poprosił o zgłaszanie pytań 

i uwag.  

Wobec braku uwag zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie 

w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu  z terenu Powiatu Pleszewskiego. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu ( 18 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujące”), 

podjęła Uchwałę Nr XVII/142/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lutego 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu  z terenu Powiatu Pleszewskiego (zał. nr 33  

prot.).  

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

usuwania azbestu  z terenu Powiatu Pleszewskiego stanowi załącznik nr 34  prot.. 

 

Ad.15 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie przystąpienia do opracowania 

Strategii rozwoju Powiatu Pleszewskiego do roku 2030. 

 

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

uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii 

rozwoju Powiatu Pleszewskiego do roku 2030 przekazano Radnym oraz został pozytywnie 

zaopiniowany przez Komisję Strategii, Rozwoju Regionalnego i Promocji. Poprosił 

o zgłaszanie pytań i uwag.  

Wobec braku uwag zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie 

w sprawie  przystąpienia do opracowania Strategii rozwoju Powiatu Pleszewskiego do roku 

2030. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu ( 18 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujące”), 

podjęła Uchwałę Nr XVII/143/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lutego 2021 r. 

w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii rozwoju Powiatu Pleszewskiego do roku 

2030 (zał. nr 35  prot.).  

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie przystąpienia 

do opracowania Strategii rozwoju Powiatu Pleszewskiego do roku 2030 stanowi załącznik nr 

36  prot.). 

 

Ad.16 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Gołuchów realizacji 

zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy ścieżki rowerowej 

na odcinku Tursko – Bogusław”. 

 

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

uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie 

Gołuchów realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie 

budowy ścieżki rowerowej na odcinku Tursko – Bogusław” przekazano Radnym oraz został 

pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Finansów i Panowania. Poprosił 

o zgłaszanie pytań i uwag.  
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Wobec braku uwag zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie 

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

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku 

Tursko – Bogusław”. 

   

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu ( 18 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujące”), 

podjęła Uchwałę  Nr XVII/144/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lutego 2021 r. 

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

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku 

Tursko – Bogusław” (zał. nr 37  prot.).  

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

powierzenie Gminie Gołuchów realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 

4342P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Tursko – Bogusław” stanowi 

załącznik nr 38  prot. 

 

Ad.17 

Wnioski i oświadczenia Radnych. 

 

Radna Rady Powiatu w Pleszewie, Renata Reszel – przedstawiła treść pisma dot. 

rezygnacji Radnego Zbigniewa Duszczaka z członkostwa w Klubie Radnych Prawa 

i Sprawiedliwość (zał. nr 39 prot.).  

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Zbigniew Rodek – poprosił o przedstawienie na 

kolejnej sesji  Radnym programu szczepień ochronnych dzieci w roku 2020. W roku 2018 nie 

zaszczepiono 40 dzieci, w roku 2019 nie zaszczepiono kolejnych 110 dzieci.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – zwrócił się do Starosty 

Pleszewskiego o przygotowanie na kolejne obrady Rady Powiatu w Pleszewie informacji, o 

którą wnioskował Radny Zbigniew Rodek. 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Zbigniew Duszczak – poinformował, że rezygnację 

z członkostwa w Klubie Radnych Prawa i Sprawiedliwość złożył w Biurze Rady w dniu 23 

października 2020r. Uznał, że to wystarczy. 

 

Radny  Rady Powiatu  w  Pleszewie,   Andrzej Biesiada – „chciałbym poruszyć problem 

bardzo ważny, bo generalnie docelowo wiąże się z jakimś takim większym marnotrawstwem 

i mimo wszystko w działaniach naszego samorządu poprzez zaniedbania we właściwym 

nadzorze Powiatowego Urzędu Pracy. Ja jestem w posiadaniu listu, który dotarł do mnie 

w wyniku zaniechania. Podobno list został przesłany do Pana Macieja Wasielewskiego, Pana 

Przewodniczącego również do obydwu redakcji, tj., Życie Pleszewa, Gazeta Pleszewska. 

W ogóle jestem zdziwiony tym sprawozdaniem kolego Andrzeju, bo w tamtym roku podobno 

było wiele skarg na funkcjonowanie urzędu i to z różnej strony, nie mówię o sympatykach, 

i komisja się takimi rzeczami nie zajmuje. Myślę, że to pismo do ciebie również nie dotarło, 

bo ani Pan Starosta, ani Pan Przewodniczący nie przekazał. Myślę, że nadszedł czas, żeby ten 
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problem poruszyć na sesji, przy całym gremium, bo chciałbym, żeby każdy miał wiedzę na 

ten temat co się dzieje. Ja osobiście liczę, że to się wyjaśni pozytywnie i że takie rzeczy nie 

mają miejsca, ale niestety myślę, że Pan Starosta jako organ nadzoru powinien się tym zająć 

i przynajmniej wyjaśnić, i nas wszystkich uspokoić, że to nie jest prawda. Najpierw 

przeczytam skargę, która dotarła, do w sumie, do tych 2 osób i 2 instytucji, z którą 

prawdopodobnie nie zrobiono nic”. 

Skarga stanowi zał. 40 nr prot.  

„Troszeczkę się  zorientowałem, żeby nie wchodzić w rzecz, która z góry jest skazana na 

porażkę. Sytuacja z tym pracownikiem o tyle jest prawdziwa, że to był pracownik, który do 

tej pory pracował na serwerowni. Miał bezpieczne stanowisko pracy. Został przerzucony 

przez Dyrektora na bezpośredni kontakt z klientem, co mogło być powodem zarażenia”.  

Kolejne pismo, które zamierza odczytać zaadresowane było bezpośrednio do niego. 

 

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

przedmówcy zapytał, kto podpisał pierwszy odczytany list. 

 

Radny  Rady Powiatu  w  Pleszewie,   Andrzej Biesiada – wyjaśnił, że to jest anonim. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – poprosił Radnego o nie 

rozpowszechnianie plotek, gdyż jest zbyt poważną  osobą . Ponadto powiedział, że jeżeli 

Radny ma jakieś zarzuty do Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji to 

powinien wiedzieć jedną rzecz, w świetle przepisów prawa anonim nie jest skargą i nie może 

być procedowany w ten sposób. 

 

Radny  Rady Powiatu  w  Pleszewie,   Andrzej Biesiada – stwierdził, że na samym 

początku swej wypowiedzi zapytał, czy zweryfikowano przedmiotowy list, zwłaszcza, że jest 

to ważna sprawa. Powiedział, że był wielokrotnie osobą, na którą pisano anonimy i obiektem 

hejtu dlatego do tematu podchodzi w sposób ostrożny. Ponadto podkreślił, że to nie on 

wyznacza standardy i w ub. r. anonim na byłego dyrektora był podstawą do złożenia 

zawiadomienia do prokuratury i on nie otwarł tego standardu.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek –  zapytał, czy w przypadku 

napisania anonimu, np. na Pana Andrzeja Biesiadę, który zawierałby wiele nieprawdziwych 

rzeczy, jakikolwiek Radny miałby prawo to odczytać. 

 

Radny  Rady Powiatu  w  Pleszewie,   Andrzej Biesiada – stwierdził, że osoba, której 

dotyczy donos ma prawo się tłumaczyć i udowadniać, że to nieprawda. 

 

Radny  Rady Powiatu  w  Pleszewie,   Wojciech Maniak – stwierdził, że miejsce donosu 

jest w koszu. Ponadto powiedział, że można dokładnie sprawdzić w Sanepidzie, czy w danym 

okresie pracownik Urzędu Pracy, o którym wspomniano w przeczytanym donosie był chory 

na wirusa COVID -19. 
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Radny  Rady Powiatu  w  Pleszewie,   Andrzej Biesiada – „czyli ogólnie się zgadzamy, 

tylko nie wiem skąd to zacietrzewienie Panie Przewodniczący. Są to tematy ważne, jak sami 

wiecie odpowiedzialność jest. No chyba nie myślicie sobie, że jeżeli ktoś ma coś do 

powiedzenia jawnie to zrobi. No to po prostu on straci pracę  i to jest oczywiste. Dlatego 

dziwię się, bo wczoraj były komisje, można to było zrobić w jakimś gronie, ani Pan 

Przewodniczący, ani Pan Starosta tego nie poruszył. To się wszystko też rozbija o pieniądze. 

Dlaczego to ma istnieć w przestrzeni naszej publicznej,  że jakieś narastają plotki. 

Wyjaśnijmy to, że to jest nieprawda i taka była moja intencja”.    

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek –  powiedział, że: „jedni 

w przestrzeni publicznej mogą zajmować się plotkami i błotem, a inni zajmują się sprawami 

poważnymi. W związku z tym Panie Radny prosiłbym, bardzo i następnym razem nie 

dopuszczę Pana do głosu albo przerwę, jeżeli będę widział, że Pan opiera się na materiałach, 

które są anonimowe, niesprawdzone” . 

 

Starosta Pleszewski,  Maciej  Wasielewski –  powiedział, że nauczony poprzednimi 

zdarzeniami, które miały tutaj miejsce, a dotyczyły donosów zweryfikował ten anonim. 

Zwrócił się do Radnego , że może nie wie on o tym, ale wystąpił z pismem oficjalnie do 

Sanepid-u w sprawie wyjaśnienia donosu dotyczącego pojawienia się wirusa w PUP. 

Wyjaśniono, że sytuacja miała miejsce w kwietniu ub.r. , ale nie dotyczy ona obecnego 

dyrektora i spójności dat. Odpowiedź zwrotna, która wpłynęła jest dla Starosty jednoznaczna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek –  powiedział: „nie 

chciałbym, aby nasz poziom dyskusji opierał się o anonimowe błoto, tylko i wyłącznie był 

oparty o fakty. Jeżeli są skargi to nie wyobrażam sobie, żeby skarga nie była rozpatrywana 

przez Komisję Skarg, jeżeli będzie spełniała te wymogi, ale oczywiście na każdym początku 

skargi, tak jak mieliśmy to w roku 2019, po pierwsze było weryfikowanie, czy ona spełnia te 

wymogi, sprawdzenie jak to wygląda, a następnie tematem mogła się zajmować Komisja”.    

 

Radny  Rady Powiatu  w  Pleszewie,   Andrzej Biesiada –  „Panie Starosto to nie jest żaden 

argument. Inne zasady nadzoru nad potencjalnymi zarażonymi były inne wcześniej i inne są 

obecnie. Wtedy każdy był kierowany na kwarantannę, zresztą Pan również. Teraz są inne 

czasy. Sam Pan widzi, że można przychodzić, można to zataić i wynik Sanepidu nie jest 

żaden jednoznaczny”. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek –  „na samym początku 

swojej wypowiedzi Pan zarzucił Panu Staroście i Przewodniczącemu, że nie zweryfikowali tej 

wiadomości. Jeżeli Pan Starosta przed chwilą powiedział, że zweryfikował, to teraz Pan mówi 

całkowicie inaczej. Prosiłbym bardzo, żeby Pan był naprawdę poważny”.  

 

Starosta Pleszewski,  Maciej  Wasielewski – poinformował,  że sprawę zweryfikował 

w trzech miejscach i  z tych miejsc otrzymał pisemną odpowiedź. Nie ma o czym 

dyskutować. Jako Starosta nie decyduje o  zasadach, jakie były kiedyś, a jakie obowiązują 

obecnie.  
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Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – poinformował, że drugi 

anonim, który jest w posiadaniu Radnego Andrzeja Biesiady wpłynął również do 

Przewodniczącego Rady i podjęta zostanie próba sprawdzenia i ustalenia faktów. Nie można 

na bazie jednego pisma „obrzucać błotem” innych osób. Odczytanie anonimu, gdzie są 

wymienione osoby z funkcji  jest niestosowne.  

 

Radny  Rady Powiatu  w  Pleszewie,   Andrzej Biesiada –  stwierdził, że „ogólnie się 

zgadzamy, tylko inne podejście mamy”. 

W ub.r. obniżono budżet dla PUP. Uważa, że to był pierwszy zamach na Dyrektora, który nie 

wykonał tego zadnia i został zwolniony. Dyrektor wykonał budżet solidnie, nie patrząc na 

swoje partyjne przynależności. Wówczas zwolnił trzech kierowników i nadał im nazwy 

liderów z czym się wiązało obniżenie pensji o 700 zł. Było to cięcie dostosowane do budżetu. 

Teraz aktualnie na nowo powróciły cztery stanowiska kierownicze. Każdy ma dodatkowo 

pensję chyba nawet większą niż 700 zł. Chciałby zweryfikować, jak zeznały w sądzie osoby, 

które otrzymały stanowiska kierownicze oraz, czy osoby, które zeznawały „przeciwko” 

zostały zwolnione z pracy. Uznał za zasadne wyjaśnienie tematu.  

Zwrócił się do Starosty o wyjaśnienie przyznania w III kwartale premii pracownikom PUP 

w wysokości 6 000zł. Uznał, że to jest nie w porządku, w stosunku do pracowników innych 

jednostek.  Należy wyjaśnić pozostałym pracownikom z jakiego tytułu wypłacono 

pracownikom premie. 

 

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

w pierwszym pytaniu Radny pomylił dwa pojęcia:  budżet i awans zawodowy. Sprecyzował 

pytanie, czy PUP utrzymał się w środkach, które uchwaliła mu Rada Powiatu na początku 

roku 2020. Jeżeli się zmieścił, to znaczy, że wykonał swój plan. W jaki sposób tego dokonano 

to zależało od roli Dyrektora PUP.  Ponadto zwrócił się do Pana Andrzeja Biesiady w kwestii 

wspomnianych przez Radnego nagród i sprecyzowania  o jakie jednostki chodzi.  

 

Radny  Rady Powiatu  w  Pleszewie,   Andrzej Biesiada – wyjaśnił, że chodzi o wypłaty 

nagród w PUP. Pracownicy pracują ponad siłę, stażyści wykonują pracę. Może warto 

zwiększyć zatrudnienie o kolejne 2 etaty. Zapytał, jakie nagrody otrzymało 4 kierowników 

w PUP. Takie nagrody, jakie otrzymali pracownicy, to każda inna placówka mogłaby sobie 

pomarzyć. W momencie wypłacania nagród przedmiotowe 4 osoby nie były jeszcze 

kierownikami, są nimi dopiero od początku roku 2021. 

 

Starosta Pleszewski,  Maciej  Wasielewski – powiedział, że PUP w ub.r. zmieścił się 

w budżecie uchwalonym przez Radę Powiatu. Została niewielka kwota i jako Starosta  

wyraził zgodę o wypłacenie nagród osobom, które na to zasługują. Taka sytuacja jest 

corocznie. Nie będzie mówił, ile nagród dostawał poprzedni dyrektor, bo dobrze pracował do 

pewnego momentu, i jako Starosta to doceniał. Nowy Dyrektor pracuje jeszcze lepiej i jeszcze 

go tak nie docenił, jak docenił poprzedniego. Środki, które przekazuje Pan Dyrektor na 

nagrody nie pochodzą z budżetu Powiatu.  Były to środki „covidowe”, które Dyrektor musiał 

wydać na nagrody dla pracowników.   
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Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – zwrócił się do Pana 

Starosty z zapytaniem, co w przypadku gdyby Pan Dyrektor nie przekazał przedmiotowych 

środków zgodnie z przeznaczeniem,  a więc w tym przypadku na nagrody dla pracowników?. 

 

Starosta Pleszewski,  Maciej  Wasielewski – wyjaśnił, że środki „covidowe” przepadłyby.  

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Leopold Lis –  powiedział, że ocenianie na podstawie 

anonimu innej osoby może skutkować wszczęciem postępowania w sprawie znieważenia lub 

pomówienia w stosunku do danej osoby. Podkreślił, że wszystko jest dokumentowane i może 

być w czasie procesu wykorzystane. W związku z powyższym należy uważać, żeby podczas 

zgłaszania nie naruszyć czyjegoś dobra. 

Poinformował,  że w 2020 roku istniały miejsca zagrożone ptasią grypą oraz ASF.  

Odszkodowania rolnicy mogli otrzymać na podstawie złożonego wniosku, który przewidywał 

termin bardzo krótki. Pewien rolnik o wysokiej populacji trzody chlewnej ze względu na 

przekroczenie 1 dnia nie otrzymał zwrotu poniesionych kosztów. Uważa, że decyzje 

w sprawach terminów złożenia wniosków powinny być ogłoszone , aby rolnicy i mieszkańcy 

mieli pełną świadomość. Rada Powiatu powinna mieć dobro ogółu na względzie.  Stwierdził, 

że wszyscy Radni w przypadku wystąpienia podobnego zagrożenia w przyszłości powinni 

mieć na uwadze kwestię rozpowszechniania informacji związanych z terminami składania 

poszczególnych wniosków.  

 

Starosta Pleszewski,  Maciej  Wasielewski – powiedział, że nie zdążył zabrać głosu podczas 

omawiania budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok przy jednoczesnym stwierdzeniu, że 

i tak nie miałoby to wpływu na wynik głosowania.  Budżet jest skonstruowany w sposób 

ostrożny. Zawiera szereg decyzji, które nie zostały podjęte przez Powiat, a za które Powiat 

jest odpowiedzialny. Radni, którzy głosowali za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok dokładnie wiedzą, że nie można wydawać 

środków niezgodnie z przeznaczeniem. Inwestycje zaplanowane w budżecie Powiatu 

Pleszewskiego na 2021 rok nie wyglądają korzystnie (4000 000zł) w stosunku do ubiegłego 

roku. Przypomniał, że w ub.r. do budżetu przeniesiono kwotę w wysokości 8 000 000 zł 

z przeznaczeniem na remont drogi Krzywosądów – Kuchary, której realizacja nie odbyła się 

w 2019.  W związku z powyższym kwoty zaplanowane na inwestycje były większe. 

Na najbliższej sesji do inwestycji zostanie dołożona kwota około 6 mln. Ponadto złożono 

osiem wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych w kwocie 37 mln. zł na które 

zabezpieczono w budżecie niezbędne kwoty w przypadku realizacji inwestycji.  Wnioski 

o wsparcie złożono do Funduszu Dróg Samorządowych, Fundusz Inwestycji Lokalnych, 

WRPO. Obecnie Powiat oczekuje na rozstrzygnięcia o przyznaniu wsparcia. Siedem 

kolejnych nowych inwestycji zostanie wprowadzone do budżetu. Oprócz 700 000zł 

zabezpieczonych w budżecie należy dołożyć kolejne środki z przeznaczeniem na remont 

technikum. W poprzedniej kadencji i bieżącej zamierzono spłacać wcześniejsze 

zobowiązania. Jednak przy braku wsparcia na realizację zamierzonych inwestycji istnieje 

możliwość zaciągnięcia kredytów.  

Przedłożony projekt budżetu uwzględnia niedobory środków w sferze oświatowej oraz 

w DPS Pleszew. Szacuje się, że w zakresie wydatków oświatowych luka oświatowa może 
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wynieść około 5000 000zł.  Przypomniał że dwa lata wcześniej zabrakło 30 000zł, w ub.r. 

900 000zł. Wpływ na  deficyt oświatowy mają koszty podwyżek dla nauczycieli. Same 

podwyżki dla nauczycieli zwiększyły deficyt o około 1,5 mln zł. Podkreślił, że subwencja 

oświatowa wzrosła nieznacznie i wynosi  1 000zł więcej w porównaniu do roku ubiegłego. 

Nie ma możliwości wygenerowania oszczędności na wydatkach bieżących w jednostkach 

oświatowych.  

Wpływ na zwiększenie deficytu w domach pomocy społecznej miał wzrost najniżej krajowej 

oraz dodatek stażowy. Praca w DPS jest specyficzną pracą, przypomina raczej służbę. 

W poprzednim roku sytuacja w DPS była trudna w związku z pojawieniem się wirusa, 

pomimo tego odnotowano tylko nieliczne przypadki zachorowań. W DPS pracuje prawie 270 

osób, które mają pod opieką 341 podopiecznych. Największe notowane ognisko zachorowań 

wyniosło  12 osób. Ponadto w ub.r. miały miejsce sytuacje w DPS, w których niektórzy 

pracownicy zamykani byli z podopiecznymi na kilka dni a nawet przez siedem tygodni.   

Zaznaczył, że wciąż ulegają wzrostowi wydatki bieżące. Wyrażono zgodę na podwyżki 

w DPS pomimo braku zabezpieczenia środków na ten cel w budżecie. Koszt tegorocznych 

podwyżek wyniósł 2700 000zł, w ub.r. – 2500 000zł. Stwierdził, że nie rozumie traktowania 

Powiatu przez FDS ponieważ wszystkie środki  w kwocie około 30 mln. zł (Dom Dziecka, 

Pogotowie Opiekuńcze, Dom Pomocy Społecznej)  liczone są jako dochody własne, które 

można wydatkować na drogi i dlatego Powiat na drogi nie otrzyma funduszy. Wielokrotnie 

organizacje samorządowe zgłaszały, że powiaty, które posiadają DPS nie mogą być w taki 

sposób traktowane. Dotychczas nie są znane kwoty dofinansowań na realizację zamierzonych 

inwestycji. Podziękował pracownikom za przygotowanie przedmiotowych wniosków.  Tylko 

w przypadku jednego wniosku konieczne było wynajęcie firmy dla opracowania studium 

wykonalności . Złożono osiem wniosków o wsparcie,  w  kwocie 36 mln zł.  

Podziękował wszystkim Radnym Rady Powiatu w Pleszewie, którzy głosowali za przyjęciem 

budżetu oraz za oddane głosy wstrzymujące. Wszyscy Radni mają na uwadze pracę dla dobra 

całego Powiatu i jego mieszkańców.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – ponieważ sesja Rady 

Powiatu w Pleszewie przypadła w tzw „Tłusty czwartek” zaprosił wszystkich Radnych na 

pączki oraz podziękował organizatorom za przygotowanie poczęstunku.   

 

Ad. 18 

Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek - wobec wyczerpania 

porządku obrad o godz. 15:30 zamknął posiedzenie XVII sesji Rady Powiatu w Pleszewie 

w dniu 11 lutego 2021 roku. 

 

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie  

/-/        /-/ 

Aleksandra Marciniak     Marian Adamek   
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Załączniki: 

1. Lista obecności, 

2. Porządek obrad, 

3. Lista głosowania imiennego Radnych w sprawie przyjęcia protokołu z XVI sesji Rady 

Powiatu w Pleszewie VI kadencji w dniu 21 grudnia 2020 r., 

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie od poprzedniej sesji 

5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Radę Powiatu w Pleszewie za 2020 rok, 

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok, 

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Strategii, Rozwoju Regionalnego i Promocji Rady 

Powiatu w Pleszewie za 2020 rok, 

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa 

Publicznego Rady Powiatu w Pleszewie za 2020 rok 

9. Sprawozdanie z  działalności Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu 

w Pleszewie za 2020 rok, 

10. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Rady Powiatu 

w Pleszewie za 2020 rok, 

11. Sprawozdanie z działalności Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Pleszewie za 

2020 rok, 

12. Sprawozdanie z działalności Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa Rady Powiatu 

w Pleszewie za 2020 rok, 

13. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pleszewie z realizacji rocznego 

planu kontroli za 2020 rok, 

14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Pleszewskiego, 

15. Uchwała Nr SO-0957/33/2/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej 

prognozy  finansowej Powiatu Pleszewskiego, 

16. Uchwała  Nr XVII/137/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lutego 2021 r. 

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego, 

17. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej 

prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego, 

18. Projekt uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok, 

19. Uchwała Nr SO-0952/33/2/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej 

Powiatu Pleszewskiego na 2021, 

20. Uchwała Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady 

Powiatu w Pleszewie z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu budżetu 

Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok, 

21. Uchwała Komisji Strategii, Rozwoju Regionalnego i Promocji Rady Powiatu w Pleszewie 

z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu budżetu Powiatu Pleszewskiego 

na 2021 rok, 
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22. Uchwała Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu 

w Pleszewie z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu budżetu Powiatu 

Pleszewskiego na 2021 rok, 

23. Uchwała Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 10 lutego 

2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok, 

24. Uchwała Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 10 

lutego 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu budżetu Powiatu Pleszewskiego na 

2021 rok, 

25. Uchwała Nr XVII/138/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lutego 2021 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok, 

26. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Pleszewskiego na 2021, 

27. Uchwała  Nr XVII/139/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lutego 2021 r. 

w sprawie  przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej  w Powiecie Pleszewskim na 

lata 2021- 2023”, 

28. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu 

Rozwoju Pieczy Zastępczej  w Powiecie Pleszewskim na lata 2021- 2023”, 

29. Uchwała Nr XVII/140/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lutego 2021 r. 

w sprawie  przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 

Pleszewskiego na lata 2021-2025, 

30. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Pleszewskiego na lata 2021-2025, 

31. Uchwałę Nr XVII/141/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lutego 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

w Powiecie Pleszewskim na rok 2021, 

32. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

w Powiecie Pleszewskim na rok 2021, 

33. Uchwała  Nr XVII/142/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lutego 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu  z terenu Powiatu Pleszewskiego, 

34. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

usuwania azbestu  z terenu Powiatu Pleszewskiego, 

35. Uchwała  Nr XVII/143/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lutego 2021 r. 

w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii rozwoju Powiatu Pleszewskiego do 

roku 2030, 

36. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie przystąpienia 

do opracowania Strategii rozwoju Powiatu Pleszewskiego do roku 2030, 

37. Uchwała  Nr XVII/144/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lutego 2021 r. 

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

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na 

odcinku Tursko – Bogusław” (zał. nr 37  prot.).  

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

powierzenie Gminie Gołuchów realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 

4342P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Tursko – Bogusław”, 
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39. Pismo w sprawie rezygnacji Radnego Zbigniewa Duszczaka z członkostwa w Klubie 

Radnych Prawa i Sprawiedliwość, 

40. Skarga  

 

 

 


