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Protokół Nr XXI/2021 

z sesji Rady Powiatu w Pleszewie 

w dniu 30 lipca 2021 r., 

o godz. 8:00, 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 XXI 

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 14 (zał. nr 1 prot.). Nieobecność 

zgłosili Radni: Mateusz Bukowski, Michał Kaczmarek, Kuberka Mirosław, Szewczyk Marek, 

spóźnienie zgłosił Radny, Andrzej Biesiada.  

 

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).  

Podkreślił, że dzisiejszą sesję w  trybie nadzwyczajnym zwołano na wniosek Zarządu Powiatu 

(zał. nr 3 prot).   

 

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

zgłoszono. 

 

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

W obradach uczestniczy 15 Radnych. 

 

Ad. 3 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadań samorządu województwa 

dotyczących zwiększania dostępności i podnoszenia jakości specjalistycznych świadczeń 

w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu. 

 

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

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i  Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie  

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadań samorządu 

województwa dotyczących zwiększania dostępności i podnoszenia jakości specjalistycznych 

świadczeń w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu. Komisji  Przewodniczył,  Mirosław 

Maruszewski. Zapytał, czy Radni mają pytania lub uwagi do przedłożonego projektu uchwał, 

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

w sprawie przyjęcia do realizacji zadań samorządu województwa dotyczących zwiększania 

dostępności i podnoszenia jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenia 

uzależnienia od alkoholu. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu jednogłośnie (15 głosów „za”), podjęła Uchwałę 

Nr XXI/166/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia do 

realizacji zadań samorządu województwa dotyczących zwiększania dostępności i podnoszenia 

jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu (zał. nr 4 

prot.). 

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji 

zadań samorządu województwa dotyczących zwiększania dostępności i podnoszenia jakości 

specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu stanowi załącznik 

nr 4 protokołu. 

 

Ad. 4 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności 

przejścia, przejazdu na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 10/12, obręb Kowalew, 

gmina Pleszew. 

 

 

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

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i  Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie  

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej 

służebności przejścia, przejazdu na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 10/12, obręb 

Kowalew, gmina Pleszew. 

Zapytał, czy Radni mają pytania lub uwagi do przedłożonego projektu uchwał, jak powyżej. 

 

Radna Rady Powiatu w Pleszewie, Renata Reszel – poinformowała, że z przedłożonego 

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności 

przejścia, przejazdu na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 10/12, obręb Kowalew, 

gmina Pleszew wynika, że na w/w działce ma zostać utworzony przez samorząd Miasta 

i Gminy Pleszew ogólnodostępny publiczny parking. W związku z powyższym zapytała, czy 

będzie obowiązywała opłata za korzystanie z parkingu. 

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski – wyjaśnił, że Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew 

zwrócił się do Powiatu Pleszewskiego o ustanowienie na nieruchomości oznaczonej jako 

działka nr 10/12, ark. Mapy 23, obręb Kowalew, gmina Pleszew służebności przejścia, 

przejazdu do drogi z działki 10/15, ark. Mapy 23, obręb Kowalew. Działka stanowi fragment 

terenu otaczającego dworzec kolejowy w Kowalewie. W poprzedniej kadencji Powiat stał się 

użytkownikiem wieczystym tejże działki, która pozostaje nadal własnością Polskich Kolei 

Państwowych. Ponadto Burmistrz wystąpił do Polskich Kolei Państwowych o przejęcie 

pobliskich działek, które znajdują się dalej, w miejscu pod wieżą ciśnień. Przedmiotowa 

inwestycja ma zapewnić 70 bezpłatnych miejsc parkingowych. W związku z tym, że tereny są 

oznaczone wciąż jako powiatowe kolejowe, koleje żądają, aby działka miała dostęp do drogi 
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ponieważ są planowane w w/w miejscu parkingi. W związku z powyższym konieczne jest 

ustanowienie służebności przejścia na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 10/12, gmina 

Pleszew. Wspólnie  z samorządem gminnym  ustalono projekt inwestycji polegającej na 

budowie parkingów przed dworcem oraz zaprojektowanych przez miasto. Możliwe, że 

powstanie dodatkowych kilkanaście lub kilka miejsc parkingowych na działce powiatowej, 

znajdującej się przed dworcem. Rozważano, czy te miejsca parkingowe  przed dworcem  nie 

będą płatne, przy czym do 15 minut parking będzie darmowy, po przekroczeniu tego czasu 

należy uiścić opłatę za korzystanie. Miejsca parkingowe utworzone przez samorząd gminny  

będą bezpłatne.   

 

Wobec braku dalszych pytań zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu 

w Pleszewie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przejścia, 

przejazdu na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 10/12, obręb Kowalew, gmina 

Pleszew. 

 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu jednogłośnie( 15 głosów „za”,), podjęła Uchwałę 

Nr XXI/167/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przejścia, przejazdu na nieruchomości 

oznaczonej jako działka nr 10/12, obręb Kowalew, gmina Pleszew (zał. nr 6 prot.). 

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie odpłatnej służebności przejścia, przejazdu na nieruchomości oznaczonej jako 

działka nr 10/12, obręb Kowalew, gmina Pleszew stanowi załącznik nr 7 protokołu. 

 

Ad. 5 

Wnioski i oświadczenia Radnych. 

 

Nie zgłoszono 

 

Ad. 6 

Zamknięcie obrad 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek - wobec wyczerpania 

porządku obrad o godz.8:06 zamknął posiedzenie XXI sesji Rady Powiatu w Pleszewie 

w dniu 30 lipca 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 Zarządu Powiatu o zwołanie sesji nadzwyczajnej,  

4. Uchwała Nr XXI/166/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie 

przyjęcia do realizacji zadań samorządu województwa dotyczących zwiększania 

dostępności i podnoszenia jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenia 

uzależnienia od alkoholu, 

5. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji 

zadań samorządu województwa dotyczących zwiększania dostępności i podnoszenia 

jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu, 

6. Uchwała Nr XXI/167/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przejścia, przejazdu na 

nieruchomości oznaczonej jako działka nr 10/12, obręb Kowalew, gmina Pleszew, 

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

ustanowienie odpłatnej służebności przejścia, przejazdu na nieruchomości oznaczonej 

jako działka nr 10/12, obręb Kowalew, gmina Pleszew. 

 


