
1 

 

 

Protokół Nr XVIII/21 

z sesji Rady Powiatu w Pleszewie 

w dniu 30 marca 2021 r., 

o godz. 12:00, 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 XVIII 

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 Leopold Lis 

(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 w Pleszewie przyjęła do realizacji porządek obrad (zał. nr 2 prot.). Uwag nie 

zgłoszono. 

 

Ad. 3 

Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu w Pleszewie VI kadencji, w dniu 11 lutego 

2021 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 XVII sesji Rady 

Powiatu w Pleszewie, w dniu 11 lutego 2021 roku. Uwag nie zgłoszono. 

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

w Pleszewie VI kadencji, w dniu 11 lutego 2021 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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Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – poinformował, że 

sprawozdanie Starosty z działalności  Zarządu w okresie od poprzedniej sesji przekazano 

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

 

Radna Rady Powiatu w Pleszewie, Renata Reszel – odniosła się do posiedzenia Zarządu 

z dnia 1 marca 2021r., podczas którego Zarząd określił kierunki kształcenia i planowaną liczbę 

oddziałów klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022 w szkołach prowadzonych przez Powiat 

Pleszewski.  Radna zapytała, czy Liceum Społeczne jest dofinansowywane przez Powiat oraz 

na jaki cel związany z funkcjonowaniem szkoły przeznaczane są przekazywane środki 

z  samorządu powiatowego.  

   

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

Liceum Społeczne jest finansowane przez Powiat ponieważ jest  to szkoła publiczna. Każda 

szkoła publiczna jest finansowana przez samorząd powiatowy. Liceum Społeczne posiada 

uprawnienia szkoły publicznej. Powiat jest przekaźnikiem subwencji oświatowej dla szkoły 

publicznej. Subwencja jest dokładnie taka sama, jaka przychodzi na ucznia LO. Dokładnie taką 

samą kwotę na każdego ucznia Powiat jest zobowiązany przekazać do Liceum Społecznego. 

Na co środki zostaną wykorzystane przez szkołę, nie jest już sprawą Powiatu. Szkole 

niepublicznej należy się taka sama subwencja, jak w przypadku ucznia LO i dokładnie tyle 

samo przekazywane jest do dyspozycji dyrekcji przedmiotowego liceum. 

 

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

zadane przez Radną pytanie i wnosi o uszczegółowienie odpowiedzi. Na początku miesiąca 

września w momencie rozpoczęcia nauki  w szkole, liceum składa sprawozdanie, dokumenty, 

które przekazywane są do Ministerstwa. Na bazie przedmiotowego dokumentu Ministerstwo 

przekazuje środki do Powiatu i tak, jak  Pan Starosta wcześniej powiedział, Starostwo jest tylko 

przekaźnikiem środków, których wysokość zależy od liczby uczniów w  konkretnej szkole.     

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski –  wyjaśnił, że Liceum składa sprawozdanie 

zgodnie z systemem informacji oświatowej. Powiat jest zobowiązany przesłać stan na dzień 30 

września do Ministerstwa i przychodzi wtedy subwencja wstępna. Następnie w miesiącu 

październiku jest przekazywany w informacji stan bieżący szkoły. Wówczas przychodzi 

subwencja ostateczna, na podstawie której naliczane są i przekazywane środki dla Liceum 

Społecznego. Podkreślił, że Powiat jest tylko przekaźnikiem kwot zgodnie 

z  zapotrzebowaniem, które Liceum jest zobowiązane złożyć w pierwszym terminie  do dnia 30 

września, a kolejne zapotrzebowanie przekazywane jest do Ministerstwa i zgodnie z którym 

przychodzą środki.   

    

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. 
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Ad. 5 

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Pleszewskiego w roku 2020 (zał. 

nr 5.) 

 

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

otrzymali sprawozdanie wraz z materiałami sesyjnymi. Sprawozdanie rozpatrywała Komisja 

Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego. Dyrektor Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie, Jolanta Ulatowska  zreferowała 

sprawozdanie podczas posiedzenia komisji i udzielała odpowiedzi na zadawane przez 

Członków Komisji pytania. W dzisiejszej sesji  uczestniczy on – line. Zgodnie 

z wcześniejszymi uzgodnieniami pytania zgłoszone przez Radnych podczas sesji zostaną 

przekazane Pani Dyrektor, która udzieli pisemnej odpowiedzi.   

Pytań nie zgłoszono.  

 

Wobec brak uwag Rada Powiatu w Pleszewie przyjęła Ocenę stanu sanitarnego i sytuacji 

epidemiologicznej Powiatu Pleszewskiego w roku 2020 (zał. nr 5 prot.).  

 

Ad. 6 

Sprawozdanie roczne Komendanta Powiatowego Policji w Pleszewie za 2020 rok wraz 

z informacją o stanie porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego (zał. nr 6).  

 

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

otrzymali sprawozdanie wraz z materiałami sesyjnymi (zał. nr. 6 prot.). Sprawozdanie 

rozpatrywała Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego. Komisji 

przewodniczył, Mirosław Maruszewski. Podczas posiedzenia Komisji Komendant Powiatowy 

Policji w Pleszewie, Tomasz Mimer udzielał odpowiedzi na pytania zadawane przez Członków 

Komisji. Zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami pytania zgłoszone przez Radnych zostaną 

przekazane Komendantowi, który udzieli pisemnej odpowiedzi.  

Pytań nie zgłoszono.  

 

Wobec brak uwag Rada Powiatu w Pleszewie przyjęła sprawozdanie roczne Komendanta 

Powiatowego Policji w Pleszewie za 2020 rok wraz z informacją o stanie porządku publicznego 

i bezpieczeństwa publicznego (zał. nr 6 prot.). 

 

Ad. 7 

Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie za 2020 

rok wraz z informacją o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej (zał. nr 7). 

 

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

otrzymali sprawozdanie wraz z materiałami sesyjnymi (zał. nr 7 prot.). Sprawozdanie 

rozpatrywała Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego. Podczas 

posiedzenia  
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Komisji Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie, Roland Egiert 

udzielał odpowiedzi na pytania zadawane przez Członków Komisji. Zgodnie z wcześniejszymi 

uzgodnieniami pytania zgłoszone przez Radnych zostaną przekazane Komendantowi, który 

udzieli pisemnej odpowiedzi.  

Uwag nie zgłoszono. 

 

Wobec brak uwag Rada Powiatu w Pleszewie przyjęła sprawozdanie Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie za 2020 rok wraz z informacją o stanie 

bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej (zał. nr 7 prot.). 

 

Ad. 8 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok (zał. nr 8). 

 

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

uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok opiniowała Komisja 

Budżetu, Finansów i Planowania. Komisji przewodniczył, Przemysław Kazuś. 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Przemysław Kazuś – przedstawił najistotniejsze zmiany 

zawarte w projekcie uchwały, dotyczące: 

 zmiany części oświatowej subwencji ogólnej , którą zmniejszono o 201 058 zł, 

− zmiany w zakresie dziewięciu inwestycji drogowych, które szczegółowo przedstawione 

zostały w projekcie uchwały (zał. nr 8 prot.), 

− przeznaczenie środków w wysokości 125 000zł na „Dofinansowanie zakupu średniego 

samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Pleszewie”. Szacunkowy koszt zakupu samochodu wyniesie 1000 000zł, 

przy czym wydatek zostanie sfinansowany z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 50% 

wartości samochodu oraz środkami finansowanymi z tytułu obowiązkowego 

ubezpieczenia od ognia przekazywanymi przez zakłady ubezpieczeniowe na 

uzasadnione potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej w  myśl ustawy o ochronie 

przeciwpożarowej. Ponadto pomoc finansową  do zakupu samochodu zadeklarowały 

Gminy Powiatu Pleszewskiego: Miasto i Gmina Pleszew -125 000zł, pozostałe Gminy 

– 30 000zł, 

− planowanych środków w łącznej wysokości 659 831 zł, na pokrycie zobowiązań 

w związku z postępowaniem sądowym, w którym Powiat Pleszewski został pozwany 

za następstwo wynikające z błędu medycznego w okresie działalności SPZOZ 

w Pleszewie,  

− zabezpieczenie środków w wysokości 80 000zł na „Likwidację barier transportowych 

poprzez zakup auta do przewozu osób niepełnosprawnych dla Powiatowego 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie”, 

− zwiększenia wydatków Starostwa o 140 000 zł, z tego: 40 000zł – z przeznaczeniem na 

„Instalację klimatyzacji na poddaszu budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie”, 

100 000zł – na wydatki bieżące takie jak: zakup mebli na potrzeby wyposażenia 

pomieszczeń znajdujących się na poddaszu budynku A Starostwa oraz remont 
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i doposażenie w meble niezbędne dla użytkowania pomieszczeń znajdujących się na II 

piętrze tego budynku. 

 

 

Podczas posiedzenia komisji Budżetu (…) w dniu 26 marca 2021 roku zostały szczegółowo 

omówione przez Pana Starostę oraz Pana Skarbnika zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego 

na 2021 r. oraz zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Pleszewskiego. 

Wszyscy członkowie komisji uczestniczyli w posiedzeniu komisji oraz pozytywnie 

zaopiniowali projekty uchwał w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021r. 

oraz zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  Powiatu Pleszewskiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – poprosił Starostę 

Pleszewskiego o omówienie zmian budżetu Powiatu Pleszewskiego w zakresie zadań 

drogowych. Wydatki ogółem na realizację zamierzonych inwestycji wynoszą 4 265 967zł.  

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski –  powiedział, że do projektu uchwały w sprawie 

zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego wprowadzono 9 nowych inwestycji drogowych . Część 

inwestycji była zaplanowana w ub.r. i przeszły w nadwyżce budżetowej. 

Zmiany dotyczą następujących zadań drogowych: 

1. przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Koźminiec. Przetarg został zakończony. 

Odcinek drogi o długości 1 km ma kosztować 884 738 zł. W ub. r. wydano na w/w 

inwestycję 180 000zł  z dofinansowania z budżetu gminy. W roku bieżącym planuje się 

przekazać kwotę 884 739 zł, w tym dofinansowanie z Powiatu wyniesie – 305 080zł, 

z Gminy Dobrzyca -  50 000zł  oraz z FDS – 529 658. Środki z FDS na zadanie 

przekazane zostały w ub.r. Inwestycja została rozpoczęta w 2020r. i ma zostać 

zakończona w maju 2021r.  Przedmiotowa droga znajduje się koło firmy „MAT – TAR” 

i ze względu na jej zły stan zaistniała potrzeba przebudowy, 

2. przebudowa drogi powiatowej nr 4174 P w m. Fabianów. Droga została zgłoszona do 

FDS i Powiat oczekuje na rozstrzygnięcie. Pomimo braku rozstrzygnięcia zdecydowano 

ogłoszenie przetargu. Droga znajduje się koło DPS w Fabianowie  w kierunku na Kotlin. 

Długość odcinka do przebudowy wynosi 1km i obejmuje budowę ścieżki rowerowej. 

Szacunkowy koszt zadania wynosi 1000 000zł. Na realizację inwestycji zabezpieczono 

w budżecie po stronie wydatków Powiatu 550 000zł, po stronie Gminy Dobrzyca 

450 000zł. W przypadku pozyskania środków z FDS środki Powiatu zostaną wycofane 

i przeznaczone na realizację innego zadania, 

3. przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Lenartowice w kierunku Grodziska. 

Zadanie obejmuje wymianę całej nawierzchni, budowę ścieżki rowerowej i nowej 

kanalizacji. Szacunkowy koszt całego zadania może wynieść 3 200 000zł. Obecnie 

wprowadzone zostaną do budżetu środki w kwocie 561 229zł, po stronie wydatków 

Powiatu  11 229zł, po stronie Gminy Pleszew 550 000zł. Przypomniał, że Rada Powiatu 

na poprzedniej sesji zabezpieczyła  1000 000zł w rezerwie do dyspozycji Zarządu. 

Zarząd może w  każdym momencie z  w/w rezerwy do inwestycji dołożyć. Powiat 

w przypadku przedmiotowego zadania oczekuje na rozstrzygnięcie z FDS i liczy na 

wsparcie w kwocie 1600 000zł, 
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4. przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4336Pi 4175P w m. Suchorzew. Szacunkowy 

koszt inwestycji wynosi 670 000zł. W ub. r. zrealizowano pierwszy odcinek o dł. 1 km, 

od sali wiejskiej w stronę Kowalewa wraz ze ścieżką rowerową. W 2021 roku istnieje 

zamiar kontynuowania przebudowy drogi i wykonania odcinka w kierunku do drogi 

krajowej razem z wjazdem na ul. Podgórną, koło figury do torów kolejowych, 

5. przebudowa drogi powiatowej nr 4351P (ul. Bogusza) w m. Pleszew (na odcinku od ul. 

Reja do ul. Słowackiego , w części dotyczącej adaptacji chodnika na ciąg pieszo – 

rowerowy), 

6. przebudowa chodnika na ul. Kaliskiej w Pleszewie. Szacunkowy koszt inwestycji 

wynosi 100 000zł. Obejmuje odcinek koło marketu Dino, gdzie nie ma jeszcze w ogóle 

ścieżki lub wymianę starego asfaltowego chodnika, 

7. przebudowa drogi powiatowej nr 4310P w m. Chocz  (na odcinku od skrzyżowania z ul. 

Słoneczną do mostu)., w kierunku Białobłot. W 2015 I odcinek został zrealizowany 

w  ramach środków PROW, od mostu 1km w stronę Białobłot do lasu, w miejscu gdzie 

został już założony asfalt. Do wyremontowania został odcinek o dł. 1,5 km do Rynku 

w Choczu. Kosztorys inwestycji wynosi 2000 000zł. najdroższy jest odcinek w terenie 

zabudowanym. Obecnie nie jest możliwe wykonanie w całości zadania, dlatego po 

uzgodnieniu z Burmistrzem Chocza zostanie wyremontowany odcinek o dł. 1,1 km od 

skrzyżowania z ul. Słoneczną do mostu. W w/w miejscu nie jest konieczna wymiana 

chodników. Kwota w wysokości 500 000zł powinna wystarczyć na wykonanie nakładki 

8. przebudowa ul. Grodzieckiej w m. Chocz na odcinku o dł. 400m, od nowego ronda 

w parku do cmentarza. Powiat podwójnie uczestniczył w przebudowie kanalizacji. 

Burmistrz wybudował w w/w miejscu nowy parking z chodnikiem przy drodze 

powiatowej oraz została wymieniona cała kanalizacja. W b.r. planowane jest położenie 

nowej nakładki i wybudowanie brakujących odcinków chodników. Po lewej stronie, 

w kierunku cmentarza, ma powstać cały nowy chodnik. Z prawej strony do 

wybudowania pozostał mały odcinek,  ponieważ większa jego część została  

wybudowana ze środków własnych gminy, 

9.  przebudowa chodnika na ul. Lipowej w m. Szymanowice. Koszt inwestycji 

wyszacowano na kwotę 150 000zł. Chodnik znajduje się w Szymanowicach, w miejscu 

skrzyżowania, przy kościele. Wójt zwrócił się z prośbą o dokończenie przebudowy 

chodnika. 

Podsumował, że do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 

2021 r. w zakresie zadań drogowych wprowadzono środki  na realizację w/w  inwestycji 

w ogólnej kwocie 4 265 967zł.  Podkreślił, środki na realizację zaplanowanych zadań 

drogowych przekazane zostaną przez Zarząd Powiatu z utworzonej rezerwy 1000 000zł 

i z wsparcia FDS. Szacowane dofinansowanie może wynieść ogółem 7000 000zł. Ponadto 

wskazał, że wpłynęły  kolejne wnioski od  Wójtów i Burmistrzów w zakresie inwestycji. 

Niestety w chwili obecnej Powiat stać jedynie na w/w inwestycje.  Po dokonanych przetargach 

wiadomo będzie jakie środki pozostaną i czy można będzie przystąpić do realizacji następnych 

inwestycji.   
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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 2021 rok. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie, 18 głosów „za”), podjęła Uchwałę Nr 

XVIII/145/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany  budżetu 

Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok (zał. nr 8 prot.). 

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Pleszewskiego na 2021 rok stanowi załącznik numer 9 protokołu. 

 

Ad. 9 

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.  

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka – zapytał, czy wszystkie samorządy 

gminne, które zadeklarowały wsparcie  finansowe do zakupu średniego samochodu ratowniczo 

– gaśniczego dla KPPSP w Pleszewie podjęły już uchwały w zakresie zamierzonego 

dofinansowania.  

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski –  wyjaśnił, że dzisiaj odbywa się sesja Rady Gminy 

Gołuchów, podczas której mają zostać wprowadzone do budżetu środki na zakup samochodu 

ratowniczo – gaśniczego. Dotychczas zostały  zabezpieczone również środki w  Gminie Chocz 

i Gminie Dobrzyca. Ponadto pomoc  w realizacji przedmiotowego zakupu zadeklarował Wójt 

Gminy Gizałki oraz Wójt Gminy Czermin. Ogółem dofinansowanie samorządów ma wynieść 

400 000zł. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – zwrócił uwagę, aby podczas 

kolejnego posiedzenia Zarządu Powiatu  uwzględnić informację dotyczącą dofinansowania 

poszczególnych Gmin do zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. 

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, 18 głosów „za”), podjęła Uchwałę Nr 

XVIII/146/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  Powiatu Pleszewskiego (zał. nr 10 prot.). 
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Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej  Powiatu Pleszewskiego stanowi załącznik numer 11 

protokołu. 

 

Ad. 10 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie 

Pleszewskim w 2021 roku. 

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski –  przypomniał, że do kompetencji Rady Powiatu 

należy przyjęcie planu finansowego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

w roku 2021. Przedmiotowa uchwała przyjmowana jest corocznie. W b. r. środki finansowe dla 

Powiatu ogółem wynoszą 2 657 879zł, w r. ub. wynosiły 2 242 000 zł. Oznacza to, że jest 

o 415 879zł więcej środków do podziału, w stosunku do roku ubiegłego. Proponowane jest 

zabezpieczenie każdej z form pomocy dla osób niepełnosprawnych, a następnie środki zgodnie 

z uchwałą Rady Powiatu  przydzielane są przez PCPR w Pleszewie.  Nie z każdej oferowanej 

formy mieszkańcy Powiatu korzystają. Przypomniał, że w ub.r.  o  zwrot kosztów wyposażenia 

stanowisk pracy oraz na dofinansowanie do rozpoczęcia działalności, nie złożono żadnego 

wniosku. Środki na te same zadania można pozyskać z Urzędu Pracy, gdzie procedura 

łatwiejsza. Niewykorzystane środki w ciągu roku  przekazywano na inne formy pomocy.  

W 2021 zaproponowano również zabezpieczenie na każdą z form pomocy. Plan finansowy na 

realizację zadań zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków PFRON w roku 2021 

przedstawia się następująco: 

1) zwrot kosztów  wyposażenia stanowisk pracy – 60 000zł, 

2) jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności, rolniczej lub podjęcia 

działalności w formie spółdzielni socjalnej – 50 000zł,  

3) dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych 

i ich opiekunów – 150 000zł. W ub.r. była zabezpieczona podobna kwota. 

Wykorzystano środki w kwocie 75 000zł, pozostałej kwoty nie udało się wykorzystać 

z powodu niemożności wyjazdów, 

4) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 5000zł. 

W r. ub. nikt nie skorzystał z w/w zadania i w związku z powyższym przesunięto środki 

na inne formy pomocy,  

5) zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 

500 000zł. W roku poprzednim wydatkowano na realizację zadania 466 000zł, 

6) dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej – 1 627 200zł. Kwota 

stanowi 90% kosztów funkcjonowania oraz Powiat jest zobowiązany dołożyć 10% ze 

środków własnych. Niezbędne środki zostały zabezpieczone w uchwale budżetowej,  

7) likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku 

z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 265 679zł. W roku ubiegłym 

wydatkowano na ten cel kwotę 164 000zł. 
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Środki finansowe dla Powiatu wyliczone na podstawie algorytmu ogółem wynoszą 

2 657 879zł. W przypadku niewykorzystania niektórych środków na realizację zadań 

zawartych w planie możliwe będzie przesunięcie środków na inne cele.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – projekt uchwały w sprawie 

ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2021 roku 

opiniowała Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego. Komisji 

przewodniczył, Mirosław Maruszewski.  

Wobec braku pytań zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie 

w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w  Powiecie Pleszewskim 

w 2021 roku.  

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie, 18 głosów „za”), podjęła Uchwałę Nr 

XVIII/147/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie ustalenia 

wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2021 roku (zał. 

nr 12 prot.). 

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2021 roku stanowi załącznik numer 13 

protokołu. 

 

Ad. 11 

Wnioski i oświadczenia Radnych. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – przypomniał o obowiązku 

złożenia przez Radnych Rady Powiatu w Pleszewie w terminie, do 30 kwietnia b. r., oświadczeń 

majątkowych.  

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Wojciech Barszczewski – jako członek Rady Nadzorczej 

Banku Spółdzielczego w Pleszewie poinformował, że decyzją nadzoru finansowego z dnia 26 

marca b.r. Pani Mariola Walendowska została nowym Prezesem Banku Spółdzielczego 

w Pleszewie. Pani Mariola Walendowska posiada dwudziestoletni staż pracy. Osobiście  miał 

okazję pracować z Panią przez 25 lat. Z wykształcenia jest magistrem ekonomii oraz posiada 

wiele studiów podyplomowych. Nowa Pani Prezes obejmuje kierowanie Bankiem 

Spółdzielczym na terenie Powiatu Pleszewskiego  oraz części Powiatu Kaliskiego (Stawiszyn). 
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Radna Rady Powiatu w Pleszewie, Renata Reszel – wniosła o zmianę w składzie Klubu 

Radnych PiS przy Radzie Powiatu w Pleszewie spowodowaną odejściem z Klubu Radnego 

Zbigniewa Duszczaka. Nowym Wiceprzewodniczącym Klubu PiS został Radny Andrzej 

Biesiada.   

 

Radna Rady Powiatu w Pleszewie, Jolanta Pankowiak – zwróciła uwagę, że przy drodze 

powiatowej Dobrzyca – Nowy Świat niedawno powstał  market. Spowodowało to wzrost 

natężenia ruchu. Niektóre pojazdy osiągają wysoką prędkość stwarzając tym samym 

niebezpieczeństwo dla mieszkańców.  Przy drodze znajduje się ścieżka rowerowa oraz ścieżka 

uczęszczana przez rodziny z małymi dziećmi. W  imieniu mieszkańców złożyła wniosek 

o postawienie na całym obszarze znaków ograniczenia prędkości.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – z okazji nadchodzących 

Świąt Wielkanocnych złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia. Zwrócił uwagę na 

przestrzeganie obowiązujących obostrzeń i postępowanie w sposób dający dobry przykład. 

Życzył wszystkim obecnym oraz ich rodzinom zdrowych, radosnych, rodzinnych Świat.  

 

Ad. 12 

Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek - wobec wyczerpania 

porządku obrad o godz. 12:37 zamknął posiedzenie XVIII sesji Rady Powiatu w Pleszewie 

w dniu 30 marca 2021 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 przyjęcia protokołu z XVII sesji Rady 

Powiatu w Pleszewie VI kadencji, w dniu 11 lutego 2021 r. 

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

5. Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Pleszewskiego w roku 2020, 

6. Sprawozdanie roczne Komendanta Powiatowego Policji w Pleszewie za 2020 rok wraz 

z informacją o stanie porządku publicznego i bezpieczeństwa Publicznego, 

7. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie za 

2020 rok wraz z informacją o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, 

8. Uchwała Nr XVIII/145/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie 

zmiany  budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok, 
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9. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok, 

10. Uchwała Nr XVIII/146/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  Powiatu Pleszewskiego, 

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

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  Powiatu Pleszewskiego, 

12. Uchwała Nr XVIII/147/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie 

ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim 

w 2021 roku, 

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

środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2021 roku. 


