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Protokół Nr XX/2021 

z sesji Rady Powiatu w Pleszewie 

w dniu 29 czerwca 2021 r., 

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

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

 

 

Ad. 1 

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

 

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

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

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

organizacyjnych Powiatu, wszystkich zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności 

stwierdził quorum, na 19 Radnych w obradach uczestniczy 17 (zał. nr 1 prot.). Nieobecność 

zgłosili Radni: Michał Kaczmarek, Zbigniew Rodek. 

 

Ad. 2 

Przedstawienie porządku obrad. 

 

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

wraz z materiałami sesyjnymi otrzymali porządek obrad (zał. nr 2).  

Ponadto przedstawił zgłoszone przez Klub PiS wnioski o  rozszerzenie porządku obrad 

o punkty: 

1) problemu braku wody dla mieszkańców powiatu pleszewskiego i powstania 

zbiorników retencyjnych (zał. nr. 3 prot.). 

Wyjaśnił, że brak wody to nie jest zadanie własne powiatu. Pomimo tego poparł wniosek 

Klubu ponieważ tematy istotne należy poruszać na sesji. Brak wody należy do zadań 

własnych Wód Polskich. Nie wszystkie Nadzory Wodne dotychczas przesłały swoje coroczne 

sprawozdania. W przyszłym   tygodniu Radni otrzymają sprawozdania z działań 

podejmowanych na terenie poszczególnych Nadzorów Wodnych. Brak wody spowodowany 

był stanem suszy. 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Wojciech Maniak – zaproponował odrzucenie wniosku 

Klubu PiS w sprawie zabezpieczenia dostawy wody dla MiG Pleszew oraz planów budowy 

zbiorników retencyjnych na terenie Powiatu Pleszewskiego. Sama idea wniosku jest słuszna, 

natomiast poruszone zostały we wniosku dwa tematy: zbiorników retencyjnych, które mają za 

zadanie zbierać wodę i magazynować przed powodziami oraz magazyny wody pitnej. 

Odpowiedzialni za zabezpieczenie wody pitnej mieszkańcom są Burmistrzowie oraz 

Wójtowie Gmin. Dostarczanie wody pitnej dla mieszkańców nie jest zadaniem własnym 

Powiatu dlatego proponuje przekazanie wniosku do rozpatrzenia  Komisji Rolnictwa, 

Leśnictwa  i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Pleszewie. 
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Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – poparł stanowisko 

Radnego, Wojciecha Maniaka w sprawie przekazania wniosku do rozpatrzenia  Komisji 

Rolnictwa, Leśnictwa  i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Pleszewie. W przypadku, gdy 

merytoryczna komisja uzna, że temat ma być przedmiotem obrad na sesji to wówczas 

zostanie wprowadzony do porządku. 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka – stwierdził, że Komisja Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa na najbliższym posiedzeniu rozpatrzy wniosek Klubu PiS 

w sprawie zabezpieczenia dostaw wody dla MiG Pleszew oraz planów budowy zbiorników 

retencyjnych na terenie Powiatu Pleszewskiego. Ponadto zaproponował, że należy zwołać 

komisję otwartą i zaprosić wszystkich zainteresowanych. Uważa, że złożony przez Klub PiS 

wniosek jest słuszny pomimo tego, że nie jest to zadanie własne Powiatu.   

 

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

zarządził głosowanie  wniosku Klubu PiS dotyczącego zabezpieczenia dostawy wody dla 

MiG Pleszew oraz planów budowy zbiorników retencyjnych na terenie Powiatu 

Pleszewskiego.  

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu ( 5 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące ”, 10 

głosów „przeciw”) odrzuciła wniosek Klubu PiS o rozszerzenie porządku obrad 

zabezpieczenia wody dla Powiatu Pleszewskiego oraz  planów budowy zbiorników 

retencyjnych na terenie Powiatu Pleszewskiego. 

 

Lista głosowania imiennego Radnych w sprawie wniosku Klubu PiS o rozszerzenie porządku 

obrad o punkt dotyczący zabezpieczenia wody dla Powiatu Pleszewskiego oraz  planów 

budowy zbiorników retencyjnych na terenie Powiatu Pleszewskiego stanowi załącznik nr 4 

protokołu.  

 

2) zmiany w składzie Komisji Strategii, Rozwoju Regionalnego i Promocji Rady 

Powiatu w Pleszewie (zał. nr 5 prot.). 

 

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

zarządził głosowanie  wniosku Klubu PiS o rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący 

zmiany przewodniczącej i wiceprzewodniczącej Komisji Strategii, Rozwoju Regionalnego 

i Promocji. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu ( 15 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące ”, 0 

głosów „przeciw”) przyjęła wniosek Klubu PiS o rozszerzenie porządku obrad o punkt 25 a  -

podjęcie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany Uchwały NR IV/30/2019 

Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia składu osobowego 

Komisji Strategii, Rozwoju Regionalnego i Promocji oraz określenia zakresu jej zadań. 
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Lista głosowania imiennego Radnych w sprawie wniosku Klubu PiS o rozszerzenie porządku 

obrad o punkt dotyczący zmiany przewodniczącej i wiceprzewodniczącej Komisji Strategii, 

Rozwoju Regionalnego i Promocji stanowi załącznik nr 6 protokołu. 

 

Wobec braku uwag do przedłożonego porządku obrad zamknął dyskusję w tym punkcie.  

 

Rada Powiatu przyjęła do realizacji porządek wraz z  wnioskowanymi zmianami jak powyżej. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 3 

Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu w Pleszewie VI kadencji, w dniu 23 kwietnia 

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 (19 głosów „za”), protokół z XIX sesji 

Rady Powiatu w Pleszewie, w dniu 23 kwietnia 2021 roku. Uwag nie zgłoszono. 

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

Powiatu w Pleszewie VI kadencji, w dniu 23 kwietnia 2021 r. stanowi załącznik 

nr 7 protokołu. 

 

Ad. 4 

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie od poprzedniej sesji (zał. nr 8 prot.). 

 

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

sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie od poprzedniej sesji przekazano 

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

Uwag nie zgłoszono.  

 

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

od poprzedniej sesji stanowiące załącznik nr 8 protokołu.  

 

Ad. 5 

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie za 2020 

rok (zał.9 prot.). 

 

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

sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie za 2020 

rok rozpatrywała Komisja Zdrowia Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady 

Powiatu w Pleszewie. Komisji przewodniczył, Mirosław Maruszewski. Poprosił o zgłaszanie 

pytań i uwag do przedłożonego materiału. 
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Do przedłożonego sprawozdania uwag nie zgłoszono. 

 

Wobec braku uwag zamknął ten punkt porządku obrad. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie przyjęła przez aklamację sprawozdanie z działalności 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2020 roku stanowiące załącznik nr 9 protokołu.  

 

Ad. 6 

Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Pleszewskiego za rok 2020 (zał. nr 10 prot.). 

 

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

zasobów pomocy społecznej Powiatu Pleszewskiego rozpatrywała Komisja Zdrowia Pomocy 

Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu w Pleszewie. Komisji 

przewodniczył, Mirosław Maruszewski. Poprosił o zgłaszanie pytań i uwag do przedłożonego 

materiału.  

 

Do przedłożonego sprawozdania uwag nie zgłoszono. 

 

Wobec braku uwag zamknął ten punkt porządku obrad. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie przyjęła przez aklamację Ocenę zasobów pomocy społecznej 

Powiatu Pleszewskiego za rok 2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 10 protokołu. 

 

Ad. 7 

Sprawozdanie z realizacji Programu  współpracy Powiatu Pleszewskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku 

publicznego w roku 2020 ( zał. nr 11 prot.) 

  

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

Sprawozdanie z realizacji Programu  współpracy Powiatu Pleszewskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku 

publicznego w roku 2020  rozpatrywała Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu 

w Pleszewie. Komisji przewodniczył Zbigniew Duszczak. Poprosił o zgłaszanie pytań i uwag 

do przedłożonego materiału.  

 

Do przedłożonego sprawozdania uwag nie zgłoszono. 

 

Wobec braku uwag zamknął ten punkt porządku obrad. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie przyjęła przez aklamację Sprawozdanie z realizacji Programu  

współpracy Powiatu Pleszewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w roku 2020 stanowiące załącznik nr 

11 protokołu. 
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Ad. 8 

Sprawozdanie z realizacji Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku 

pracy w Powiecie Pleszewskim w latach 2016 – 2020 za rok 2020 (zał. nr 12 prot.). 

 

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

Sprawozdanie z realizacji Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku 

pracy w Powiecie Pleszewskim w latach 2016 – 2020 za rok 2020 rozpatrywała Komisja 

Zdrowia Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu w Pleszewie. 

Poprosił o zgłaszanie pytań i uwag do przedłożonego materiału.  

 

Do przedłożonego sprawozdania uwag nie zgłoszono. 

 

Wobec braku uwag zamknął ten punkt porządku obrad. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie przyjęła przez aklamację Sprawozdanie z realizacji Programu 

promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Pleszewskim 

w latach 2016 – 2020 za rok 2020 stanowiące załącznik nr 12 protokołu. 

 

Ad. 9  

Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Pleszewskiego za 2020 rok  

- przedstawienie raportu o stanie Powiatu Pleszewskiego za 2020 rok (zał. nr 13 prot.), 

- debata nad raportem o stanie Powiatu Pleszewskiego za 2020 rok, 

- głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Pleszewie wotum 

zaufania. 

 

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

z ustawą o samorządzie powiatowym, Zarząd Powiatu przedstawia Radzie raport o stanie 

powiatu. Raport przedłożono Radzie Powiatu w ustawowym terminie i opublikowano go 

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa . Oryginał raportu 

dostępny był do wglądu w Biurze Rady. Zainteresowani mogli zapoznać się z treścią raportu.  

Poprosił Starostę Pleszewskiego, Macieja Wasielewskiego o przedstawienie raportu o stanie 

Powiatu Pleszewskiego za 2020 rok.  

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski – poinformował, że  zgodnie w ustawą 

o samorządzie powiatowym  Zarząd Powiatu jest zobowiązany przygotować raport o stanie 

powiatu i w ustawowym terminie przedłożyć Radzie Powiatu. Raport obejmuje 

podsumowanie działań, strategie oraz inwestycje, które realizowano w ub. roku.   

Raport o stanie Powiatu jest wynikiem szerokich raportów,  które są już branżowe. Teraz 

został przyjęty np.  raport o pomocy społecznej, Urzędu Pracy oraz inne. Zwrócił uwagę, że 

najważniejszy w raporcie jest budżet.  Chodzi o to, żeby ten budżet był jak największy.  

Z powodzeniem udało się pozyskać kilka zewnętrznych dofinansowań do zaplanowanych 

inwestycji  powiatowych, żeby budżet za 2020 rok był w historii powiatu rekordowy. Omówił 

wykonanie budżetu Powiatu Pleszewskiego. Planowane dochody budżetu w wysokości 97 

820 777zł zrealizowano w 99%, tj. w kwocie  96 784 638zł. Dochody bieżące zaplanowane 
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w kwocie 92 285 212zł, wykonano w kwocie  91 400 324zł, co stanowi 99,04 % planu . 

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 5 535 65zł, wykonano w kwocie 5 384 314zł,  co 

stanowi 97,27% planu. Wydatki zaplanowano w wysokości 100 445 846zł.   Wykonanie 

wyniosło 96%, co stanowi kwotę 96 133 843 zł. Przy początkowo planowanym budżecie 

planując inwestycje założono deficyt w kwocie – 2 625 069 zł. Ostatecznie w ciągu roku 2020 

udało się zdobyć dodatkowe dofinansowania na inwestycje zaplanowane w budżecie. Ogółem  

budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 650 795zł. Przy uwzględnieniu nadwyżki 

przychodów z 2019 roku zamknięto budżet z nadwyżką w kwocie 3 950 555zł. Środki 

z nadwyżki na koniec roku są do dyspozycji w roku 2021. 

Corocznie udaje się około 15% budżetu wydać na inwestycje drogowe. Na realizację 

inwestycji drogowych w roku 2020 wydano 13 974 000zł. Przypomniał, że Powiat 

systematycznie spłaca zadłużenie. Na koniec 2020 roku zadłużenie wyniosło 37 000 000zł. 

Jest to kwota o ponad 10 000 000zł mniej niż pięć lat wstecz.   

W Wieloletniej Prognozie Finansowej założono, że w b.r. zostanie spłacone prawie 5000 

000zł. Oznacza to, że zadłużenie spada systematycznie. Zrealizowanie inwestycji bez 

środków zewnętrznych oraz deficytu nie byłoby możliwe, jednak Powiat dąży, aby deficyt był 

jak najmniejszy.  W sumie majątek, którym dysponuje Powiat wynosi netto 246 714 000zł.  

W skład majątku wchodzą m.in. drogi, budynki, urządzenia, itp. Największa ubiegłoroczna 

inwestycja tj. droga Krzywosądów – Kuchary o długości 7,6 km. Łączny koszt remontu drogi 

wyniósł niecałe 9 000 000zł i był realizowany w  etapach. Przebudowa drogi realizowana była  

z Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wartość 

ścieżki rowerowej, którą budowano wspólnie z AKO o długości ponad 6km wyniósł prawie 

6 000 000zł.   Ze środków Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej wydano 400 000zł na wykup 

gruntów, bo ramach inwestycji polegającej na budowie ścieżki zabezpieczono środki na 

wykupy gruntów. W ramach powiatowego Programu usuwania azbestu usunięto prawie 500 

ton wyrobów zawierających azbest. Azbest odbierany jest bezpośrednio od rolników 

i mieszkańców, którzy zobowiązani są azbest ściągnąć. Akcją, którą zrealizowano z ub.r. ze 

środków WFOŚ we współpracy z myśliwymi było zakupienie kuropatw. Kuropatwy 

wsiedlane są na teren Powiatu co roku.   W ub.r. zostało wypuszczone 2000 sztuk kuropatw. 

W roku 2020 w związku wystąpieniem epidemii COVID -19 każdy urząd był obciążony 

dodatkową pracą. Przez pierwszych kilka  dni urząd został zamknięty, następnie pracowano 

w trybie pracy dwuzmianowej. Spowodowało to , że Urząd świadczył usługi dla 

mieszkańców bez ograniczeń. W celu sprawnej komunikacji z petentami zastosowano 

wrzutki, telefoniczne kontakty, maile. Ponadto organizowano wideokonferencje nt. spraw 

istotnych dla Powiatu. W okresie pandemii Urząd Pracy wspomagał także przedsiębiorców. 

Łącznie do Urzędu Pracy w ramach tarczy antykryzysowej wpłynęły 4632 wnioski, które 

w większości rozpatrzono pozytywnie. W ramach tarczy antykryzysowej na różne formy 

wypłacono ponad 33 000 000zł  , m.in. na utrzymanie działalności, jednorazowe pożyczki 

w wysokości 5000 zł. W ramach WRPO realizowano szereg programów dla aktywizacji osób 

młodych do 30 roku życia pozyskano 1755 000zł, dla osób powyżej 30 roku życia 1397 

000zł. Szczegóły zawarto w raporcie. Realizowano szereg kursów  w jednostkach 

oświatowych. Środki przekazywane są w ramach subwencji. Udało się budżet oświaty tak jak 

w poprzednich latach, tymi kursami ratować. 
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CM w Pleszewie Sp. z o.o. jako pierwszy szpital powiatowy   w Wielkopolsce podjął się 

utworzenia oddziału covidowego. W dniu 7 października 2020 roku wspólnie z NFZ oddział 

został uruchomiony. Na początku na oddziale  było 20 łóżek i systematycznie zakres 

działalności został poszerzany. Na koniec 2020 roku funkcjonowało 75 łóżek oraz dodatkowe 

trzy respiratorowe. Obecnie odział covidowy składa się z 20 łóżek i nie są one wszystkie 

zajmowane przez pacjentów. Pleszewski szpital i ostrowski stanowią dla Południowej 

Wielkopolski  zabezpieczenie w przypadku zachorowań. W pozostałych szpitalach zostały 

zamknięte i zlikwidowane oddziały covidowe. W ramach pomocy dla szpitala Powiat 

wspólnie z samorządami gminnymi zakupił 5 profesjonalnych respiratorów. Respiratory 

służyły podopiecznym na oddziale covidowym. Podkreślił, że pomimo pandemii w roku 2020  

pleszewski szpital obsługiwał 20 000 pacjentów. Szpital cały czas zapewniał leczenie chorych 

pacjentów. Bilans szpitala za poprzedni rok jest dobry. W ciągu r. ub. we wszystkich 

poradniach w szpitalu przebywało 110  000 osób. Zadań realizowanych było o wiele więcej. 

Nie zrealizowano programu współpracy ze stowarzyszeniami. Konkurs anulowano. Niektóre 

stowarzyszenia same wnioskowały, że nie są wstanie zrealizować zadań. W drugim półroczu 

b.r. zostanie ogłoszony konkurs na zadania, które są przez stowarzyszenia realizowane.    

 

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

z art. 30a ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym w debacie nad raportem o stanie powiatu 

mogą zabrać głos mieszkańcy. Zgłoszenie udziału w debacie poparte co najmniej 150 

podpisami, należało złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została 

zwołana sesja, na której ma być przedstawiony raport.  

Ogłoszenie o opublikowaniu przez Zarząd Powiatu w Pleszewie raportu o stanie Powiatu za 

2020 rok oraz informację o terminie sesji, na której raport będzie przedstawiony wraz 

z procedurą zgłaszania się mieszkańców do debaty zamieszczono na stronie internetowej 

Starostwa. W ustawowym terminie mieszkańcy nie zgłosili udziału w debacie. Otworzył 

debatę nad raportem o stanie Powiatu Pleszewskiego.  

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Andrzej Madaliński – powiedział, że ubiegły rok był 

trudny ze względu na pojawiające się fale pandemii coronawirusa. Pomimo tego z raportu 

wynika, że dorobek inwestycyjny należy określić jako bardzo dobry. Z przeprowadzonych 

obserwacji wynika, że w ościennych powiatach  realizowano zadania w mniejszym stopniu. 

Należy zwrócić uwagę, że PCM w Pleszewie Sp. z o.o.  również poradził sobie z trudną 

sytuacją spowodowaną epidemią. Zapytał, czy fale pandemii utrudniły realizację jeszcze 

innych działań z pominięciem organizacji o których wspomniał w wypowiedzi Starosta.  

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Wojciech Maniak – powiedział, że przedłożony raport 

o stanie Powiatu dotyczy 2020 roku. Miniony rok był trudny ze względu na pandemię, której 

skutki odczuwamy nadal i jeszcze przez jakiś czas będziemy odczuwać. Roczne 

podsumowanie wykazuje jaki ogrom pracy wykonuje samorząd powiatowy. Wątpliwości 

budzi pogarszająca się sytuacja finansowa oraz wzrost cen. W związku z powyższym zasadne 

jest podejmowanie decyzji z rozsądkiem oraz racjonalne zarządzanie środkami powiatowymi. 

Należy skupić się na celach, które są wskazane w planie. Podkreślił, że wszystkie planowane 

inwestycje pomimo trudnego roku 2020, zostały zrealizowane. Ma to istotne znaczenie.  



8 

 

Zapytał o termin zakończenia remontu Zespołu Szkół Technicznych i Centrum Kształcenia 

Zawodowego, na który pozyskano środki z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka – powiedział, że inwestycje są 

ważne ponieważ są one sukcesem samorządu, ale w kontekście pandemii uważa, że nie były 

one najważniejsze. Dobrze, że one były. Najważniejsza jednak była ochrona zdrowia 

mieszkańców Powiatu Pleszewskiego i spoza powiatu. Kluczowe, ryzykowne, szybkie 

i mądre decyzje  szpitala oraz Zarządu umożliwiły utworzenie oddziału covidowego oraz 

zakup respiratorów i w sposób wymierny przyczyniły się do zdrowia mieszkańców. W tym 

trudnym okresie najważniejsza była ochrona zdrowia. Nie neguje, że inwestycje są ważne. 

Cieszy się, że zauważono w trudnym czasie potrzeby związane z ochroną zdrowia.     

 

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

wpłynęła na wszystkich.  W trudnym okresie mimo, że nie odbywały się sesje Rady Powiatu 

to odbywały się spotkania radnych on – line oraz posiedzenia komisji i klubów. Podziękował 

wszystkim Przewodniczącym Klubów za współpracę. Podczas spotkań  Radni byli 

informowani przez Starostę Pleszewskiego lub Prezesa PCM w Pleszewie Sp. z o.o. 

o przebiegu pandemii. Na składane pytania oraz wnioski udzielano Radnym odpowiedzi.  

Istotnie ważne było także wsparcie techniczne, którego udzielali pracownicy Starostwa. 

Podziękował pracownikom za pomoc.   

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski – odnosząc się do wypowiedzi, Radnego Andrzeja 

Madalińskiego w sprawie realizacji zamierzonych zadań  wyjaśnił, że pandemia 

uniemożliwiła realizację niektórych planów, nie było to jednak w dużym stopniu. Pojawiły się 

kłopoty z wykonawcami przy wspomnianych już remontach dróg. Ze względu na Covid 

wydłużano terminy realizacji. Zarówno firmy oraz urzędy podchodziły do sytuacji 

elastycznie. Ważne było podpisanie umowy przez wykonawcę i przystąpienie do realizacji. 

Najważniejsze było zrealizowanie wszystkich zaplanowanych inwestycji, które uwzględniono 

w budżecie Powiatu.  Cel został osiągnięty.   

Odnosząc się do wypowiedzi Radnego Wojciecha Maniaka w sprawie terminu zakończenia 

remontu Zespołu Szkół Technicznych i Centrum Kształcenia wyjaśnił, że przetarg został 

zakończony i wybrano wykonawcę. W dniu 2 lipca b.r. zostanie podpisana umowa. Wartość 

projektu wynosi 4700 000zł, przy czym dofinansowanie z Wielkopolskiego Urzędu 

Marszałkowskiego w ramach WRPO stanowi kwota 4000 000zł.  

Roboty budowlane, na które rozpisano przetarg wynoszą 2 700 000zł.  

Przypomniał, że kosztorys inwestycji wynosi 1,5 roku. Inwestycja będzie kosztowała na ten 

czas 100 000zł,  a więc więcej niż kosztorys. W związku z powyższym podpisana zostanie 

umowa i wykonawca przystąpi do remontu. Termin realizacji zadania jest krótki, przy czym 

WRPO dopuszcza przesunięcie realizacji inwestycji w czasie. Uważa, że należy wykonać 

remont i nie przeciągać w czasie. Założono w planie, że termin realizacji zadania został 

wyznaczony do końca roku. Wykonawca rozpocznie remont w okresie wakacyjnym. 

Najpierw nastąpi wymiana centralnego ogrzewania.  W porozumieniu z Dyrektorem szkoły 

ustalono, że 15 klas będzie mogło odbywać zajęcia  na miejscu.   W przypadku braku miejsca 

do nauki rozważana jest możliwość ustawieniu szkoły kontenerowej. Poprzez ustawienie 
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kilkunastu kontenerów można utworzyć 10 klas do nauki.  Jedna klasa składa się z dwóch 

kontenerów. Klasy są ogrzewane na prąd. Firma jest wstanie w wakacje postawić szkołę 

kontenerową, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Najpierw podjęte zostaną działania, aby jednak 

w powiatowych  jednostkach ulokować uczniów na okres remontu, t. j. do końca roku 2021. 

W kolejnym roku planuje się zainwestować kolejne środki, aby wyremontować szkołę na 

zewnątrz. 

Powiedział, że w Szpitalu czy w DPS pomimo dużych nerwów, stresu patrząc dzisiaj na 

sytuację z boku można powiedzieć, że Powiat poradził sobie w sytuacji wybuchu epidemii. 

Może można było podjąć i inne decyzje.  W DPS było zaledwie 13, czy 11 chorych. Zmarła 

tylko jedna osoba, która chorowała na niewydolność nerek oraz choroby onkologiczne. 

Czasem zakupy były dokonywane nawet w niedzielę. Podziękował wszystkim pracownikom 

DPS za pracę w okresie pandemii. Niektórzy pracownicy przebywali 7 tygodni poza domem 

z powodu nie spłynięcia jednego wyniku testu na obecność wirusa. Wina nie była po stronie 

Powiatu. Dzisiaj system działa zupełnie inaczej.  Ponownie podziękował Dyrektorom DPS, 

pracownikom oraz personelowi szpitala. Na niektórych oddziałach w szpitalu wystąpiły 

zachorowania na wirusa, ale przy wspomnianej powyżej liczbie osób nie można było 

wychwycić wszystkich chorych. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (16 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący ”, 0 głosów 

„przeciw”) podjęła Uchwałę Nr XX/148/2021 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie 

udzielenia Zarządowi Powiatu w Pleszewie wotum zaufania (zał. nr 14 prot.).  

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi 

Powiatu w Pleszewie wotum zaufania stanowi załącznik numer 15 protokołu. 

 

Ad. 10 

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Powiatu Pleszewskiego za 2020 rok, wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2020 rok:   

- rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2020 rok,  

 

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

sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2020 rok (zał. nr 16 prot.) 

zostało przekazane Radnym w ustawowym terminie. Oryginał był dostępny w Biurze Rady. 

Sprawozdanie rozpatrywała w trybie procedury absolutoryjnej Komisja Rewizyjna. Poprosił 

o zgłaszanie pytań do przedstawionego sprawozdania. 

 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie obrad. 

 

- przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 

w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 

2020 rok, 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – poprosił 

Wiceprzewodniczącego Rady, Wojciecha Maniaka o odczytanie uchwały Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii 
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o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2020 rok wraz z informacją 

o stanie mienia i objaśnieniami. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Wojciech Maniak – przedstawił 

uchwałę Nr SO – 2/0954/65/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Poznaniu z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu 

z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia 

i objaśnieniami (zał. nr 17 prot.). 

 

- rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Pleszewskiego za 2020 rok, 

 

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

sprawozdanie finansowe Powiatu Pleszewskiego za 2020 rok (zał. nr 18 prot.) zostało 

przekazane Radnym w ustawowym terminie. Oryginał był dostępny w Biurze Rady.  

Sprawozdanie rozpatrywała w trybie procedury absolutoryjnej Komisja Rewizyjna. Poprosił 

o zgłaszanie pytań do przedstawionego sprawozdania. 

 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie obrad. 

 

- dyskusja, 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – zaproponował połączenie 

dyskusji z dyskusją dotyczącą absolutorium. 

 

Nie wniesiono zastrzeżeń.  

 

- głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok, 

 

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

zarządził głosowanie przedmiotowego projektu uchwały. W głosowaniu udział wzięło 

16 Radnych. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (16 głosów „za”, 1 „wstrzymujący”, 0 głosów 

„przeciw”), podjęła Uchwałę Nr XX/149/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 

2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu za 2020 rok (zał. nr 19 prot.). 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020  rok 

stanowi załącznik numer 20 protokołu. 

 

Ad. 11.  

Absolutorium: 
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- zapoznanie z informacją o stanie mienia Powiatu Pleszewskiego za okres od 01.01.2020 r. 

do 31.12.2020 r., 

 

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

informacja o stanie mienia Powiatu Pleszewskiego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

(zał. nr 21 prot.) została przekazana Radnym w ustawowym terminie. Oryginał był dostępny 

w Biurze Rady. Sprawozdanie rozpatrywała w trybie procedury absolutoryjnej Komisja 

Rewizyjna. 

 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie obrad. 

 

- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pleszewie o udzielenie 

absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok, 

 

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

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pleszewie o udzielenie absolutorium Zarządowi 

Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2020 r. (zał. nr 22 prot.) został przekazany 

Radnym wraz z materiałami sesyjnymi. Oryginał dostępny w Biurze Rady. Poprosił 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Wojciecha Barszczewskiego o przedstawienie 

wniosku absolutoryjnego. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Wojciech Barszczewski – poinformował, że Komisja 

Rewizyjna Rady Powiatu w Pleszewie we wniosku z dnia 7 czerwca 2021 r. działając na 

podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku, o samorządzie powiatowym (t. j. 

Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 270 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) wniosła o udzielenie 

absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok. Komisja 

Rewizyjna po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Powiatu Pleszewskiego za 2020 rok, 

sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2020 rok wraz z opinią 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o tym sprawozdaniu, informacji o stanie mienia 

Powiatu Pleszewskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku, pozytywnie 

zaopiniowała wykonanie budżetu Powiatu za rok 2020 przez Zarząd Powiatu w Pleszewie. 

Komisja Rewizyjna formułując wniosek o udzielenie absolutorium uwzględniła także 

szczegółową analizę sprawozdań przedłożonych na formularzach sprawozdawczych: Rb-27S 

z wykonania planu dochodów budżetowych, Rb-28S z wykonania planu wydatków 

budżetowych, Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego, RB-N 

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, Rb-Z o stanie zobowiązań wg 

tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, analizę audytów i kontroli przeprowadzonych 

przez pracowników Biura kontroli i Audytu Starostwa Powiatowego w  Pleszewie, analizę 

wyników kontroli zewnętrznych i wydanych zaleceń, wyniki szczegółowych analiz oraz 

kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną: 

1. wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2020 rok, 

2. działu pomocy społecznej, 

3. zadań oświatowych, 
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4. wykorzystania rezerw. 

Komisja Rewizyjna obradowała na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2021 roku. 

Na koniec 2020 roku rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych wynosiła 

472 900,09zł. Wnioski Komisji: wszystkie zmiany dotyczące wykorzystania rezerw dokonano 

stosownymi uchwałami zmieniającymi budżet; środki finansowe rezerw zostały wydane 

zgodnie z przeznaczeniem. Komisja nie wniosła zastrzeżeń w kontrolowanym obszarze. 

Komisja Rewizyjna uwzględniając okoliczności wymienione w uzasadnieniu zaopiniowała 

pozytywnie wykonanie budżetu przez Zarząd Powiatu w Pleszewie za 2020 rok. Za 

wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2020 rok głosowało 6 członków 

Komisji w pełnym składzie. Wniosek Komisji Rewizyjnej wraz z uzasadnieniem stanowi zał. 

nr 22 prot.  

 

- przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 

w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pleszewie 

o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2020 rok, 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – poprosił 

Wiceprzewodniczącego Rady, Wojciecha Maniaka o odczytanie uchwały Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii 

o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pleszewskiego o udzielenie absolutorium 

Zarządowi Powiatu za 2020 rok. W/w opinię  przesłano Radnym Powiatu wraz z materiałami 

sesyjnymi. Oryginał był dostępny w Biurze Rady. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Wojciech Maniak – odczytał uchwałę 

Nr SO – 2/0955/210/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Poznaniu z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Pleszewskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 

2020 rok (zał. nr 23 prot.). Skład Orzekający RIO w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 

14 czerwca 2021 roku wyraził opinię, iż wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

w Pleszewie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2020 rok został 

sporządzony zgodnie z wymogami prawa i jest uzasadniony. 

 

- dyskusja, 

 

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

punkcie obrad. 

 

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

wszyscy Radni z Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego po zapoznaniu się z opinią Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Pleszewskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2020 rok oraz 

przeanalizowaniu tego wniosku będą głosować jednogłośnie za udzieleniem absolutorium dla 

Zarządu Powiatu w Pleszewie za 2020 rok. 
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Radna Rady powiatu w Pleszewie, Renata Reszel – poinformowała, że  Klub Radnych PiS 

podjął decyzję o zwolnieniu z dyscypliny klubowej w sprawie głosowania o udzielenie 

absolutorium dla Zarządu Powiatu w Pleszewie za 2020 rok. 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Andrzej Madaliński – poinformował, że Klub Radnych 

„Miłośnicy Ziemi Pleszewskiej” podjął decyzję w sprawie głosowania za udzieleniem 

absolutorium dla Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka – analizując wykonanie budżetu po 

stronie dochodów niepokój budzą niższe wpływy z ważnych tytułów jakimi są udziały 

w podatkach: podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – wpłynęło o 118.833 zł mniej 

od planu,  podatku dochodowym od osób prawnych – wpłynęło o 159.539 zł mniej od planu.  

Rozumiemy przy tym, że Zarząd nie miał wpływu na faktyczne wykonanie dochodów z tych 

tytułów. Zwracamy też uwagę, że znaczący poziom wydatków przeznacza się na inwestycje 

drogowe – w ubiegłym roku było to 12.891.238 zł. Inwestycje drogowe są przy tym 

dominującą pozycją w wydatkach majątkowych, gdyż było to aż 92 %. 

Chcielibyśmy, aby środki budżetu były inwestowane także w inne obszary funkcjonowania 

Powiatu, jak chociażby: oświata czy pomoc społeczna. Przypomniał, że Klub w poprzednich 

latach wnioskował m.in. o przeprowadzenie remontu Zespołu Szkół Technicznych. Czytając 

sprawozdanie z wykonania budżetu widzimy, że wydatki majątkowe w Dziale Oświata 

i Wychowanie wyniosły 58.027 zł. Wiemy, że wśród tych wydatków były środki 

przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej na „Modernizację Zespołu Szkół 

Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie” i że ten 

projekt będzie kontynuowany w bieżącym roku. 

Niemniej jednak są też inne placówki oświatowe, o których także musimy pamiętać 

w naszych planach budżetowych. Po przeprowadzeniu modernizacji Zespołu Szkół 

Technicznych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie kolejnym ważnym 

wyzwaniem będzie Zespół Placówek Specjalnych. Zarząd Powiatu przy wsparciu Rady 

Powiatu podejmie to wyzwanie.   

Mając na względzie przedstawione okoliczności Klub Radnych „Razem dla Ziemi 

Pleszewskiej oraz Wspólna Przyszłość” będzie głosować za udzieleniem absolutorium dla 

Zarządu Powiatu w Pleszewie za 2020 rok. 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Przemysław Kazuś – zwrócił uwagę, że kwestie 

dotyczące wykonania budżetu za 2020 rok  zostały szczegółowo omówione przez Skarbnika 

Powiatu oraz Starostę Pleszewskiego podczas posiedzenia Komisji Budżetu,  Finansów 

i Planowania  w dniu 28 czerwca b.r. Przypomniał, że jeżeli chodzi o wykonanie budżetu za 

2020 rok to dochody wykonano w kwocie  96 784 638,00 zł, tj. 98,94% planu, a wydatki 

wykonano w kwocie 96 133 843,36 zł, tj. 95,71% planu. Budżet 2020  roku zamknął się 

nadwyżką w wysokości 650 794, 64 zł przy planowanym deficycie w kwocie 2625 069,02 zł . 

Zobowiązania Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań 

długoterminowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły 37 801 076,85zł 

i stanowiły 39,06 % wykonanych dochodów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok 
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spełnia wymogi określone w art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 269 ustawy o finansach 

publicznych.  

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski – w odniesieniu do wypowiedzi Radnego 

Mirosława Kuberki w sprawie obniżenia wpływów z podatku CIT i PIT powiedział, że nie 

wykonano PIT-u w 1%, co dla Powiatu stanowi kwotę 118 000zł, którą można przeznaczyć 

na inne inwestycje. Sytuacja gorzej wygląda w CIT, mimo, że kwota jest podobna, a wynosi 

20%. Brakło 300 000zł, a środki można by przeznaczyć na inne cele. Są to podatki, które 

płacą nam firmy pośrednio przez Urząd Skarbowy i w odpowiednim ujęciu procentowym 

wpływają do budżetu Powiatu.  

 

W budżecie Powiatu nie widać inwestycji, które są przeprowadzane w DPS, a na które Powiat 

przeznacza środki. Przypomniał, że na koniec roku z budżetu Wojewody udało się pozyskać   

700 000zł. Za pozyskane środki wykonano w DPS w Pleszewie, przy ul. Malińskiej remont 

wszystkich dachów, nową elewację, docieplenie. Są plany na realizację, może i jeszcze w b.r.  

inwestycji przy budynku DPS w Pleszewie, ulica Podgórna.  Wniosek, został złożony. Przy 

bramie wjazdowej w ramach dofinansowania  w ub. roku wymieniono okna, naprawiono na 

świetlicy dach, przeprowadzono remont wnętrza.  Brakuje środków, m in. na nowe pokrycie 

dachowe, całą nową elewację. Koszt tych inwestycji wynosi kilkaset tysięcy zł, na które nie 

ma zabezpieczonych środków w budżecie Powiatu lecz w budżetach jednostek. Pozwolił 

pokazać, że nie tylko drogi lecz były realizowane  inne inwestycje. 

 

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

ub.r. podczas spotkania Radnych on – line, Wicestarosta Pleszewski, Damian Szwedziak 

informował Radnych o wysokościach wpływów i wydatków. Od początku wybuchu pandemii 

przez władze starostwa był prowadzony monitoring, który pokazywał kształtowanie się 

sytuacji w danym okresie. Wpływy z podatków na początku roku były niskie, później 

sytuacja się poprawiła.  Wdrożony monitoring wpłynął na to, że zarządzanie i planowanie 

budżetu  spełniło wymogi, co potwierdza  opinia RIO. 

 

- głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Pleszewie za 2020 

rok. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek - zarządził głosowanie 

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Pleszewie za 2020 rok. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,  1 głos 

„wstrzymujący”) udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu w Pleszewie za 2020 r. i podjęła 

uchwałę Nr XX/150/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie 

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2020 rok (zał. nr 24 prot). 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu w Pleszewie za 2020 rok stanowi załącznik numer 25 protokołu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – stwierdził, że zgodnie 

z treścią uchwały Nr XX/150/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2021r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2020 rok, na podstawie art. 12 pkt 

6 i art. 30 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 271 

ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Rada Powiatu w Pleszewie 

uchwala co następuje: Rada Powiatu w Pleszewie bezwzględną większością głosów udziela 

Zarządowi Powiatu w Pleszewie absolutorium za 2020 rok. Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. Za uchwałą głosowało 16 Radnych.  

W imieniu Rady Powiatu pogratulował Staroście Pleszewskiemu i Zarządowi Powiatu 

udzielonego absolutorium. Ponadto poprosił o przekazanie tych podziękowań i gratulacji 

pracownikom Starostwa Powiatowego oraz Jednostek Organizacyjnych Powiatu. 

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski – w imieniu Zarządu podziękował za udzielenie 

absolutorium. 

 

Ad. 12 

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

 

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

Budżetu, Finansów i Planowania pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu 

w Pleszewie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok. 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, 17 głosów „za”), podjęła Uchwałę 

Nr XX/151/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany 

budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok (zał. nr 26 prot.).  

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Pleszewskiego na 2020 rok stanowi załącznik numer 27 protokołu. 

 

Ad. 13 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Pleszewskiego . 

 

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

Budżetu, Finansów i Planowania pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu 

w Pleszewie w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Pleszewskiego. Komisji przewodniczył, Przemysław Kazuś. Wobec braku pytań zarządził 

głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 

 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie, 17 głosów „za”), podjęła Uchwałę  
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Nr XX/152/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (zał. nr 28 prot.). 

 

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

wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik nr 29 protokołu. 

 

Ad. 14 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Floriana 

w Pleszewie dotacji na prace konserwatorskie i renowacyjne. 

 

 

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

Oświaty, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu 

w Pleszewie w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Floriana w Pleszewie 

dotacji na prace konserwatorskie i renowacyjne. Komisji przewodniczył, Zbigniew Duszczak. 

Wobec braku pytań zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie 

w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Floriana w Pleszewie dotacji na 

prace konserwatorskie i renowacyjne. 

 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (16 głosów „za”, 1 „wstrzymujący się”), podjęła 

Uchwałę Nr XX/153/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie 

udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Floriana w Pleszewie dotacji na prace 

konserwatorskie i renowacyjne (zał. nr 30 prot.). 

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie udzielenia Parafii 

Rzymskokatolickiej p.w. Św. Floriana w Pleszewie dotacji na prace konserwatorskie 

i renowacyjne stanowi załącznik nr 31 protokołu. 

 

Ad. 15 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Czermin realizacji 

zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4314P w zakresie budowy chodnika w m. 

Wieczyn”. 

 

 

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

Budżetu, Finansów i Planowania pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu 

w Pleszewie w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Czermin realizacji zadania 

pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4314P w zakresie budowy chodnika w m. Wieczyn”. 

Wobec braku pytań zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie. 

sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Czermin realizacji zadania pn. „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 4314P w zakresie budowy chodnika w m. Wieczyn”. 
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Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie, 17 głosów „za”), podjęła Uchwałę 

Nr XX/154/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na powierzenie Gminie Czermin realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 

nr 4314P w zakresie budowy chodnika w m. Wieczyn” (zał. nr 32 prot.). 

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na powierzenie Gminie Czermin realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 

nr 4314P w zakresie budowy chodnika w m. Wieczyn”  stanowi załącznik nr 33 protokół. 

 

Ad.16 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/97/2020 Rady Powiatu w Pleszewie 

z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności 

nieruchomości zajętych pod budowę ścieżki rowerowej w miejscowościach: Kuchary, 

Kucharki, Krzywosądów i Karsy. 

 

 

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

Budżetu, Finansów i Planowania pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu 

w Pleszewie w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/97/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia  

21 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości 

zajętych pod budowę ścieżki rowerowej w miejscowościach: Kuchary, 

Kucharki, Krzywosądów i Karsy. 

Wobec braku pytań zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/97/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 lutego 

2020r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości zajętych pod 

budowę ścieżki rowerowej w miejscowościach: Kuchary, Kucharki, Krzywosądów i Karsy. 

 

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

Nr XX/155/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XI/97/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości zajętych pod budowę ścieżki 

rowerowej w miejscowościach: Kuchary, Kucharki, Krzywosądów i Karsy (zał. nr 34 prot.). 

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały 

Nr XI/97/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie prawa własności nieruchomości zajętych pod budowę ścieżki rowerowej 

w miejscowościach: Kuchary, Kucharki, Krzywosądów i Karsy stanowi załącznik nr 35 

protokołu. 

 

Ad.17 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych 

w Sośnicy, gm. Dobrzyca. 

 



18 

 

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

Budżetu, Finansów i Planowania pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu 

w Pleszewie w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Sośnicy, 

gm. Dobrzyca. 

Wobec braku pytań zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie 

w sprawie zmiany wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Sośnicy, gm. 

Dobrzyca. 

 

 

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

Nr XX/156/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zamianę nieruchomości położonych w Sośnicy, gm. Dobrzyca (zał. nr 36 prot.). 

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na zamianę nieruchomości położonych w Sośnicy, gm. Dobrzyca stanowi załącznik nr 37 

protokołu. 

 

Ad.18 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości 

zajętej pod budowę ścieżki rowerowej, położonej w Krzywosądowie, oznaczonej jako działka 

nr 139/4. 

 

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

Budżetu, Finansów i Planowania pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu 

w Pleszewie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości zajętej 

od budowę ścieżki rowerowej, położonej w Krzywosądowie, oznaczonej jako działka 

nr 139/4. 

Wobec braku pytań zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości zajętej od budowę 

ścieżki rowerowej, położonej w Krzywosądowie, oznaczonej jako działka nr 139/4. 

 

 

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

Nr XX/157/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie prawa własności nieruchomości zajętej pod budowę ścieżki rowerowej, 

położonej w Krzywosądowie, oznaczonej jako działka nr 139/4 (zał. nr 38 prot.). 

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na nabycie prawa własności nieruchomości zajętej od budowę ścieżki rowerowej, położonej 

w Krzywosądowie, oznaczonej jako działka nr 139/4 stanowi załącznik nr 39 protokołu. 

 

Ad 19 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/283/18 Rady Powiatu w Pleszewie 

z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu oraz udzielenia pełnomocnictw 
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do realizacji w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. projektu „Aktywizacja osób 

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

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego  Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014 – 2020. 

 

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

Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/283/18 Rady 

Powiatu w Pleszewie z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu oraz 

udzielenia pełnomocnictw do realizacji w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. projektu 

„Aktywizacja osób młodych  pozostających bez pracy w Powiecie Pleszewskim (V)” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. 

Wobec braku pytań zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/283/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 sierpnia 

2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu oraz udzielenia pełnomocnictw do realizacji 

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

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

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014 – 2020. 

 

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

Nr XX/158/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXXVI/283/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie 

zatwierdzenia projektu oraz udzielenia pełnomocnictw do realizacji w okresie od 01.01.2019 

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

Pleszewskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (zał. nr 40 prot.). 

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 

Nr XXXVI/283/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie 

zatwierdzenia projektu oraz udzielenia pełnomocnictw do realizacji w okresie od 01.01.2019 

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

Pleszewskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

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

nr 41 protokołu. 

 

Ad. 20 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/56/2019 Rady Powiatu w Pleszewie 

z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie zatwierdzenia projektu oraz udzielenia pełnomocnictw 

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

osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pleszewskim (V)” współfinansowanego 
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ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego 2014 – 2020. 

 

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

Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany uchwały Nr VII/56/2019 Rady 

Powiatu w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie zatwierdzenia projektu oraz 

udzielenia pełnomocnictw do realizacji w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2020r. projektu 

„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pleszewskim 

(V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020. 

Wobec braku pytań zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie 

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/56/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 25 czerwca 

2019r. w sprawie zatwierdzenia projektu oraz udzielenia pełnomocnictw do realizacji 

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

bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pleszewskim (V)” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego 2014 – 2020. 

 

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

Nr XX/159/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr VII/56/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie 

zatwierdzenia projektu oraz udzielenia pełnomocnictw do realizacji w okresie od 01.01.2019r. 

do 31.12.2020r. projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy 

w powiecie pleszewskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 

(zał. nr 42 prot.). 

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

VII/56/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie zatwierdzenia 

projektu oraz udzielenia pełnomocnictw do realizacji w okresie od 01.01.2019r. do 

31.12.2020r. projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy 

w powiecie pleszewskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 

stanowi załącznik nr 43 protokołu. 

 

Ad. 21 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Gołuchów realizacji 

zadania pn. „Wykonanie zatoki parkingowej przy ul. Zamoyskich i placu zabaw 

w Gołuchowie”. 

 

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

Budżetu, Finansów i Planowania pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu 
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w Pleszewie w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Gołuchów realizacji zadania 

pn. „Wykonanie zatoki parkingowej przy ul. Zamoyskich i placu zabaw w Gołuchowie”. 

Wobec braku pytań zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie 

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

„Wykonanie zatoki parkingowej przy ul. Zamoyskich i placu zabaw w Gołuchowie”. 

 

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

Nr XX/160/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na powierzenie Gminie Gołuchów realizacji zadania pn. „Wykonanie zatoki 

parkingowej przy ul. Zamoyskich i placu zabaw w Gołuchowie” (zał. nr 44 prot.). 

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na 

powierzenie Gminie Gołuchów realizacji zadania pn. „Wykonanie zatoki parkingowej przy 

ul. Zamoyskich i placu zabaw w Gołuchowie” stanowi załącznik nr 45 protokołu. 

 

Ad. 22 

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 4173P. Etap V”. 

  

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

Budżetu, Finansów i Planowania pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu 

w Pleszewie w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Dobrzyca realizacji zadania 

pn. „Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu 

drogi powiatowej nr 4173P. Etap V”. 

Wobec braku pytań zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie 

w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Dobrzyca realizacji zadania 

pn. „Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu 

drogi powiatowej nr 4173P. Etap V”. 

 

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

Nr XX/161/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2021 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 4173P. Etap 

V” (zał. nr 46 prot.). 

 

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 4173P. Etap V” 

stanowi załącznik nr 47 protokołu. 

 

Ad. 23 
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Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Dobrzyca realizacji 

zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5145P w zakresie budowy chodnika na  

ul. Koźmińskiej w Dobrzycy”. 

 

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

Budżetu, Finansów i Planowania pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu 

w Pleszewie w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Dobrzyca realizacji zadania 

pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5145P w zakresie budowy chodnika na ul. Koźmińskiej 

w Dobrzycy”. 

Wobec braku pytań zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie 

w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Dobrzyca realizacji zadania 

pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5145P w zakresie budowy chodnika na ul. Koźmińskiej 

w Dobrzycy ”. 

 

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

Nr XX/162/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na powierzenie Gminie Dobrzyca realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 

nr 5145P w zakresie budowy chodnika na ul. Koźmińskiej w Dobrzycy”(zał. nr 48 prot.). 

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na powierzenie Gminie Dobrzyca realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 

nr 5145P w zakresie budowy chodnika na ul. Koźmińskiej w Dobrzycy” stanowi załącznik 

nr 49 protokołu. 

 

Ad. 24 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego 

przyjęcia zadań publicznych z zakresu administracji rządowej. 

 

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

Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

dotyczącego przyjęcia zadań publicznych z zakresu administracji rządowej. Komisji 

przewodniczył, Mirosław Maruszewski. 

Wobec braku pytań zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia zadań 

publicznych z zakresu administracji rządowej. 

 

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

Nr XX/163/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia zadań publicznych z zakresu 

administracji rządowej (zał. nr 50 prot.). 
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Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia zadań publicznych z zakresu administracji 

rządowej stanowi załącznik nr 51 protokołu. 

 

Ad. 25 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr  XVIII/147/2021 z dnia 30 marca 2021 roku 

w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim 

w 2021 roku. 

 

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

Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany Uchwały Nr  XVIII/147/2021 z dnia 

30 marca 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie 

Pleszewskim w 2021 roku. 

 

Wobec braku pytań zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie 

w sprawie zmiany Uchwały Nr  XVIII/147/2021 z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie 

ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji 

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

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (16 głosów „za”, 1 obecny niegłosujący), podjęła 

Uchwałę Nr XX/164/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie 

zmiany Uchwały Nr  XVIII/147/2021 z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie ustalenia 

wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji 

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

nr 52 prot.). 

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr  

XVIII/147/2021 z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości środków 

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających 

na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2021 roku stanowi załącznik nr 53 protokołu. 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka – zgłosił uwagę, że z przyczyn 

technicznych nie mógł zagłosować pozytywnie za przyjęciem uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – zarządził ponowne 

głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany Uchwały Nr  
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XVIII/147/2021 z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości środków 

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających 

na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2021 roku. 

 

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

Nr XX/164/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie 

zmiany Uchwały Nr  XVIII/147/2021 z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie ustalenia 

wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji 

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

nr 52 prot.). 

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr  

XVIII/147/2021 z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości środków 

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających 

na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2021 roku stanowi załącznik nr 53 protokołu. 

 

Ad. 25 a 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/2019 Rady 

Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia składu osobowego 

Komisji Strategii, Rozwoju Regionalnego i Promocji oraz określenia zakresu jej zadań –

rozszerzenie porządku obrad.   

 

Kuberka Zgłosił uwagę,  że nie realizowano zgodnie z przyjęciem porządku obrad. 

 

Wobec braku pytań zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie 

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 

2019 r. w sprawie określenia składu osobowego Komisji Strategii, Rozwoju Regionalnego 

i Promocji oraz określenia zakresu jej zadań. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (16 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący”), podjęła 

Uchwałę Nr XX/165/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie 

zmiany Uchwały Nr IV/30/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 r. 

w sprawie określenia składu osobowego Komisji Strategii, Rozwoju Regionalnego i Promocji 

oraz określenia zakresu jej zadań (zał. nr 54 prot.). 

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 

IV/30/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia 

składu osobowego Komisji Strategii, Rozwoju Regionalnego i Promocji oraz określenia 

zakresu jej zadań obrad stanowi załącznik nr 55 protokołu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – pogratulował Pani 

Jolancie Pankowiak objęcia przewodnictwa w Komisji Strategii, Rozwoju Regionalnego 

i Promocji Rady Powiatu w Pleszewie. 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka – zapytał, czy Radni w okresie 

wakacyjnym będą mogli brać udział w sesji on – line, w przypadku, gdyby doszło do jej 

zwołania. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – uznał pytanie Radnego za 

słuszne ponieważ Radni podczas pobytu na wakacjach mogliby uczestniczyć w obradach. 

Cały czas udzielane są porady oraz pomoc w Biurze Rady Starostwa Powiatowego 

w Pleszewie.  

Ze względu na zbliżający się okres wakacyjny złożył wniosek do Starosty Pleszewskiego, aby 

przesłać Radnym informację o pracy Zarządu Powiatu w Pleszewie włącznie za miesiąc 

lipiec.  

 

Ad. 26 

Wnioski i oświadczenia Radnych. 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka – zgłosił interpelację w sprawie: 

1) budowy placu zabaw dla dzieci z elementami urządzeń gimnastycznych dla 

miejscowości Łaszew i Folusz (zał. nr 54 prot.), 

2) przebudowy ulicy Armii Poznań w Pleszewie obejmującej budowę chodników oraz 

realizację planu budowy ronda na skrzyżowaniu tej ulicy z ulicami Lipową, Malińską 

i 70 Pułku Piechoty (zał. nr 55 pot.). 

 

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

w miesiącu lipcu i sierpniu nie  planuje obrad sesji Rady Powiatu, jednak w  przypadku 

potrzeby wprowadzenia środków do budżetu Powiatu plany mogą się zmienić.  

 

Ad. 27 

Zamknięcie obrad 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek - wobec wyczerpania 

porządku obrad o godz. 15:35 zamknął posiedzenie XX sesji Rady Powiatu w Pleszewie 

w dniu 29 czerwca 2021 roku. 

 

 

Protokołowała    Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie  

 /-/        /-/ 

Aleksandra Marciniak     Marian Adamek  
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Załączniki: 

1. Lista obecności, 

2. Porządek obrad, 

3. Wniosek Klubu Radnych PiS w sprawie problemu braku wody dla mieszkańców powiatu 

pleszewskiego, 

4. Lista głosowania imiennego Radnych w sprawie wniosku Klubu PiS o rozszerzenie 

porządku obrad o punkt dotyczący zabezpieczenia wody dla MiG Pleszew oraz  planów 

budowy zbiorników retencyjnych na terenie Powiatu Pleszewskiego, 

5. Wniosek Klubu Radnych PiS w sprawie zmiany w składzie Komisji Strategii, Rozwoju 

Regionalnego i Promocji Rady Powiatu w Pleszewie, 

6. Lista głosowania imiennego Radnych w sprawie wniosku Klubu PiS o rozszerzenie 

porządku obrad o punkt dotyczący zmiany przewodniczącej i wiceprzewodniczącej 

Komisji Strategii, Rozwoju Regionalnego i Promocji, 

7. Lista głosowania imiennego Radnych w sprawie przyjęcia protokołu z XIX sesji Rady 

Powiatu w Pleszewie VI kadencji w dniu 23 kwietnia 2020 r., 

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

9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2020, 

10. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Pleszewskiego za rok 2020, 

11. Sprawozdanie z realizacji Programu  współpracy Powiatu Pleszewskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku 

publicznego w roku 2020, 

12. Sprawozdanie z realizacji Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego 

rynku pracy w Powiecie Pleszewskim w latach 2016 – 2020 za rok 2020, 

13. Raport o stanie Powiatu Pleszewskiego za 2020 rok, 

14. Uchwała Nr XX/148/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2021 r.  

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Pleszewie wotum zaufania,  

15. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi 

Powiatu w Pleszewie wotum zaufania, 

16. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2020 rok, 

17. Uchwała Nr SO – 2/0954/65/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii 

o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2020 rok wraz 

z informacją o stanie mienia i objaśnieniami, 

18. Sprawozdanie finansowe Powiatu Pleszewskiego za 2020 rok, 

19. Uchwała Nr XX/149/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2021 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu za 2020 rok, 

20. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020  rok, 

21. Informacja o stanie mienia Powiatu Pleszewskiego za okres od 01.01.2020 r. do 

31.12.2020 r., 

22. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pleszewie o udzielenie absolutorium dla 

Zarządu Powiatu w Pleszewie, 
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23. Uchwała Nr SO – 2/0955/210/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii 

o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pleszewskiego o udzielenie absolutorium 

Zarządowi Powiatu za 2020 rok, 
24. Uchwałę Nr XX/150/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2021 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2020 rok, 

25. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu w Pleszewie za 2020 rok, 

26. Uchwała Nr XX/151/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2021 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok, 

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

Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok, 

28. Uchwała Nr XX/152/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 

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

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 

30. Uchwała Nr XX/153/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2021 r. 

w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Floriana w Pleszewie dotacji 

na prace konserwatorskie i renowacyjne, 

31. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie udzielenia Parafii 

Rzymskokatolickiej p.w. Św. Floriana w Pleszewie dotacji na prace konserwatorskie 

i renowacyjne, 

32. Uchwała Nr XX/154/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Czermin realizacji zadania pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4314P w zakresie budowy chodnika w m. Wieczyn”, 

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

powierzenie Gminie Czermin realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 

nr 4314P w zakresie budowy chodnika w m. Wieczyn”, 

34. Uchwała Nr XX/155/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/97/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 lutego 

2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości zajętych 

pod budowę ścieżki rowerowej w miejscowościach: Kuchary, Kucharki, Krzywosądów 

i Karsy, 

35. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały 

Nr XI/97/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie prawa własności nieruchomości zajętych pod budowę ścieżki 

rowerowej w miejscowościach: Kuchary, Kucharki, Krzywosądów i Karsy, 

36. Uchwałę Nr XX/156/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Sośnicy, gm. 

Dobrzyca, 

37. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na zamianę nieruchomości położonych w Sośnicy, gm. Dobrzyca, 

38. Uchwała Nr XX/157/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości zajętej od 
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budowę ścieżki rowerowej, położonej w Krzywosądowie, oznaczonej jako działka nr 

139/4, 

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

nabycie prawa własności nieruchomości zajętej od budowę ścieżki rowerowej, położonej 

w Krzywosądowie, oznaczonej jako działka nr 139/4, 

40. Uchwała Nr XX/158/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2021 r. w 

sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/283/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 

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

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

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

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego  

Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, 

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

Nr XXXVI/283/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie 

zatwierdzenia projektu oraz udzielenia pełnomocnictw do realizacji w okresie 

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

bez pracy w Powiecie Pleszewskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 

2014 – 2020, 

42. Uchwała Nr XX/159/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/56/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 25 czerwca 

2019r. w sprawie zatwierdzenia projektu oraz udzielenia pełnomocnictw do realizacji 

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

bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pleszewskim (V)” współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020, 

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

VII/56/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie 

zatwierdzenia projektu oraz udzielenia pełnomocnictw do realizacji w okresie od 

01.01.2019r. do 31.12.2020r. projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 

i poszukujących pracy w powiecie pleszewskim (V)” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego 2014 – 2020, 

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

Uchwałę Nr XX/160/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2021 r. 

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

„Wykonanie zatoki parkingowej przy ul. Zamoyskich i placu zabaw w Gołuchowie” , 

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

powierzenie Gminie Gołuchów realizacji zadania pn. „Wykonanie zatoki parkingowej 

przy ul. Zamoyskich i placu zabaw w Gołuchowie”, 

46. Uchwała Nr XX/161/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2021 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 4173P. Etap V”, 
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47. 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 4173P. Etap V” ,  

48. Uchwała Nr XX/162/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2021 r. 

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

„Przebudowa drogi powiatowej nr 5145P w zakresie budowy chodnika na ul. 

Koźmińskiej w Dobrzycy”, 

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

powierzenie Gminie Dobrzyca realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 

5145P w zakresie budowy chodnika na ul. Koźmińskiej w Dobrzycy”, 

50. Uchwała Nr XX/163/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia zadań 

publicznych z zakresu administracji rządowej, 

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

zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia zadań publicznych z zakresu administracji 

rządowej, 

52. Uchwała Nr XX/164/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr  XVIII/147/2021 z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie 

ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim 

w 2021 roku, 

53. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr  

XVIII/147/2021 z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości środków 

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2021 roku, 

54. Lista reasumpcji głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie 

zmiany Uchwały Nr  XVIII/147/2021 z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie ustalenia 

wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim 

w 2021 roku, 

55. Uchwała Nr XX/165/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 

2019 r. w sprawie określenia składu osobowego Komisji Strategii, Rozwoju 

Regionalnego i Promocji oraz określenia zakresu jej zadań, 

56. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 

IV/30/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia 

składu osobowego Komisji Strategii, Rozwoju Regionalnego i Promocji oraz określenia 

zakresu jej zadań, 

57. Interpelacja w sprawie przebudowy placu zabaw dla dzieci z elementami urządzeń 

gimnastycznych dla miejscowości Łaszew i Folusz, 
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58. Interpelacja w sprawie przebudowy ulicy Armii Poznań w Pleszewie obejmującej 

budowę chodników oraz realizacji planu budowy ronda na skrzyżowaniu tej ulicy 

z ulicami Lipową, Malińską i 70 Pułku Piechoty. 

 


