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Protokół Nr XXII/2021 

z sesji Rady Powiatu w Pleszewie 

w dniu 13 sierpnia2021 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 XXII 

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 16 (zał. nr 1 prot.). Nieobecność 

zgłosili Radni: Krystian Klak, Zbigniew Rodek, Mirosław Kuberka.  

 

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). Porządek obrad jest 

zgodny z wnioskiem Zarządu Powiatu o zwołaniu XXII sesji Rady Powiatu w Pleszewie 

w trybie nadzwyczajnym (zał. nr 3 prot).   

 

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

zgłoszono. 

 

 

Ad. 3 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – poprosił Starostę 

Pleszewskiego o omówienie zmian budżetowych zawartych w projekcie uchwały jak powyżej 

oraz o potrzebie zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym.  

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski – wyjaśnił, że powodem zwołania sesji 

nadzwyczajnej w dniu dzisiejszym jest uwzględnienie w budżecie Powiatu dofinansowania 

zakupu sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. WFOŚi 

GW w Poznaniu podpisał z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu 

wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu dla wszystkich jednostek Państwowych Straży 

Pożarnych z terenu województwa wielkopolskiego. Niektórzy komendanci mają kłopot 

z wywiązaniem się ze swoich wcześniejszych przyrzeczeń, które złożyli komendantowi 

wojewódzkiemu i nie mogą zabezpieczyć środków własnych na zakup sprzętu. W związku 

z powyższym w dniu poprzedniej sesji Komendant Wojewódzki zwołał wideo konferencję 
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podczas której poprosił o konkretne decyzje kto wchodzi do programu. Dofinansowanie 

przeznaczone jest na zakup sprzętu tj.: najnowszych masek do aparatów oddechowych Fenzy 

X-Pro, aparatów oddechowych komplety Fenzy X- Pro oraz hełmów Gallet. Wydatek 

zostanie sfinalizowany poprzez wpłatę środków na Fundusz Wsparcia przy Komendzie 

Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz środkami WFOŚiGW 

w Poznaniu w ujęciu procentowym  50%/50%. Ostateczna deklaracja udziału w programie 

musi zostać złożona do dnia 18 sierpnia b.r. Na realizację zadania konieczne jest 

zabezpieczenie w budżecie środków w wysokości 30 417zł i kolejna analogiczna kwota 

wpłynie z WFOŚiGW w Poznaniu.  

Wyjaśnił, że źródłem finansowania wydatków będą dochody KPPSP w Pleszewie stanowiące 

zwrot kosztów użytkowania ambulansu wraz z obsługą na potrzeby dokonywania wymazów 

w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID – 19”.  Środki otrzymano z PCM 

w Pleszewie na podstawie zawartego porozumienia.  Strażacy mają wypracowane na koncie 

Powiatu prawie 100 000zł z w/w współpracy. Przesunięcie środków na Fundusz Wsparcia nie 

mogło odbyć się za pośrednictwem zgody Zarządu Powiatu ponieważ zgoda na przekazanie 

dotacji należy to  do kompetencji Rady Powiatu. 

Kolejne zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok obejmują: 

I. zmiany wynikające z ustalenia kwot dotacji: 

1. w związku z zawarciem umowy z Wojewodą Wielkopolskim zwiększa się 

plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 324 289,96 zł, tj. środki dotacji 

celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania 

remontowego pn. „Remont w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie”, 

2. w związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan 

dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 34 712zł, tj. środki dotacji 

celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty 

rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym 

służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie, 

3. w związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan 

dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 10 000zł, tj. środki dotacji 

celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na doposażenie komend 

powiatowych PSP w sprzęt w związku z koniecznością uruchomienia 

systemu Elektronicznego Zarządzania Dotacją, 

4. w związku z informacją Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan 

dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 31 200zł, tj. środki dotacji 

celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na operaty szacunkowe w celu 

ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości zajęte pod budowę 

dróg publicznych, 

5. w związku z informacją Wojewody wielkopolskiego zwiększa się plan 

dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 12 840, 70 zł. Środki dotacji 

celowej z budżetu państwa z budżetu państwa z przeznaczeniem na 

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 

ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów 

edukacyjnych ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby 

prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, 

6. w związku z zawiadomieniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 

zwiększa się plan finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie 

w 2021 roku kosztów obsługi zadania określonego w art. 15 zze ustawy 



3 

 

z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.  

II. zmiany dotyczące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie: 

1. dofinansowanie zakupu sprzętu dla KPPSP w Pleszewie jak powyżej, 

2. zwiększenie planu wydatków na zakup sprzętu gaśniczego. 

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o 12 000zł, tj. o środki 

dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie 

zakupu sprzętu gaśniczego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży 

Pożarnej w Pleszewie. Przedmiotowe środki przekazało Nadleśnictwo 

Grodziec, Nadleśnictwo Taczanów i Nadleśnictwo Antonin a Powiat jest 

tylko przekaźnikiem, 

III. zmiany w zakresie zadań drogowych, tj.: 

1. poprawy bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na drodze 

powiatowej nr 5288P w m. Sowina. W/w zadanie znalazło się na Liście zadań 

zatwierdzonych do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych 

w obszarze oddziaływanie przejść dla pieszych dla województwa 

wielkopolskiego w 2021 roku. W związku z powyższym niezbędne jest 

zabezpieczenie w budżecie Powiatu Pleszewskiego środków własnych na 

realizację zadania w wysokości 20 532,40zł. Całość inwestycji oszacowano 

na 102 662zł,  z czego dofinansowanie z w/w Funduszu wynieść ma 

82 129,60, 

2. przebudowa drogi powiatowej nr 5145P Polskie Olendry – Dobrzyca. Etap I 

na odcinku 1km.Wydatki w wysokości 25 000zł przeznaczone zostaną na 

opracowanie dokumentacji projektowej w związku ze składanym wnioskiem 

o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 

3. przebudowy drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew – Zielona Łąka. 

Wydatki w wysokości 15 000zł przeznaczone zostaną na aktualizację 

dokumentacji projektowej uwzględniającą nawierzchnię drogi oraz ciąg 

pieszo – rowerowy w związku ze składanym wnioskiem o dofinansowanie ze 

środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 

4. budowa chodnika wzdłuż drogi  powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew – 

Zielona Łąka. Etap II.   

Z uwagi na składany wniosek o dofinansowanie ze środków Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg zadania, o którym mowa w pkt. 3 odstępuje się od 

realizacji chodnika. Pozwala to przenieść niewykorzystane środki w łącznej 

wysokości 60 532,40 zł na finansowanie inwestycji wymienionych w pkt. 1 – 

3. 

IV. zmiany w zakresie finansowania zadań oświatowych: 

Zwiększa plan wydatków Starostwa o 425 644zł, tj. środki na uzupełnienie planów 

finansowych szkół w zakresie wydatków rzeczowych w kolejnych kwartałach 2021 

roku. 

Środki w wysokości 175 644 pochodzą z refundacji ze środków Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 poniesionych 

w ubiegłym roku wydatków na realizację projektu pn. „Wsparcie nauczania zdalnego 

w szkołach prowadzonych kształcenie zawodowe w Powiecie Pleszewskim”.  
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Zakres projektu obejmował zakup 48 szt. Laptopów wraz z oprogramowaniem na 

potrzeby prowadzenia edukacji w formie zdalnej w szkołach prowadzonych 

kształcenie zawodowe, której wprowadzenie jest skutkiem wystąpienia epidemii 

COVID – 19. 

Środki w wysokości 250 000zł pochodzą z tytułu zmniejszenia planu dotacji 

przekazywanych dla szkół niepublicznych. Możliwość zmniejszenia pierwotnego 

planu wiąże się z tym, że dotacje dla tych szkół przekazywane są comiesięcznie 

w oparciu o sprawozdania o rzeczywistej liczbie uczniów. Liczba ta w trakcie roku 

zmieniała się w porównywaniu do planowanej, 

V.  zmiany wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej. 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

z dnia 26 lipca 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej 

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 

pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1382) wprowadza się 

następujące zmiany: 

− w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia § 6100 Dofinansowanie ze 

środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ujmuje się środki 

w kwocie 6 000 000zł pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych przeznaczone na realizację zadania pn. „Rozbudowa, 

modernizacja oraz doposażenie Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa 

w Pleszewskim Centrum Medycznym (dotychczas środki te były ujęte 

w rozdziale 75818 § 6290), 

− w rozdziale 85195 Pozostała działalność §2180 Środki z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji 

zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 ujmuje się środki 

w kwocie 10 000zł, które stanowią środki Funduszu Przeciwdziałania 

COVID – 19 przeznaczone na zapewnienie wsparcia organizacyjnego, 

technicznego lub organizacyjno – technicznego związanego z tworzeniem 

punktów szczepień powszechnych: w Zespole Szkół Technicznych 

w Pleszewie oraz w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie 

(dotychczas środki te były ujęte w rozdziale 85195 § 0970), 

− w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej § 2180 Środki z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji 

zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 ujmuje się środki 

w kwocie 273 436,97zł , które stanowią środki Funduszu Przeciwdziałania  

COVID – 19 przeznaczone na dofinansowanie działalności domów pomocy 

społecznej,  z czego: 230 468,41zł – dla Domu Pomocy Społecznej 

w Pleszewie, zaś 42 968,56zł – dla Domu Pomocy Społecznej 

w Broniszewicach (dotychczas środki te były ujęte w rozdziale 85202 

§2700). 

Radna Rady Powiatu w Pleszewie, Renata Reszel – zwróciła uwagę, że w projekcie 

uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 

2021 rok w pkt.6 §9  wprowadzono zapis, tj.:  

„Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 
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1)  dokonywania zmian w budżecie  polegających na przeniesieniu nakładów między 

zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, 

2) dokonywania zmian w budżecie  polegających na przeniesieniach w planie wydatków 

między paragrafami i rozdziałami w ramach działu  w zakresie wydatków na 

uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych 

bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, 

4) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego 

w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2 500 000zł, 

5) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w §8 pkt 2 do wysokości 

1 100 000zł, 

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: 

− zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków 

europejskich  o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, 

− zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków 

europejskich albo środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany 

te nie pogorszą wyniku budżetu,  

− zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich”. 

W związku z powyższym Radna zapytała czy jest to zwiększenie kompetencji Zarządu 

Powiatu czy to dotyczy tylko przedmiotowej uchwały. 

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski – wyjaśnił, że to nie jest rozszerzenie uprawnień 

Zarządu Powiatu. W poprzedniej podjętej uchwale w pkt. 4 oraz 5 wpisano omyłkowo te 

same kwoty. Przypomniał, że Zarząd Powiatu cały czas posiada upoważnienia do zaciągnięcia 

kredytu do wysokości 2 500 000zł. Pkt 5 stanowi konkretny kredyt na który Rada Powiatu 

przyzwoliła na poprzedniej sesji droga a dotyczy drogi Lenartowicka podpisanie umowy.  

Błąd pkt. 4 wpisano także 1100 000zł. Na błąd zwróciła uwagę RIO, że nie jest zgodność 

z poprzednią uchwałą. Podkreślił, że nie są rozszerzane uprawnienia Zarządu  

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Michał Kaczmarek – zgłosił wątpliwości w kwestii 

lokalizacji tzw. pasów interaktywnych o wartości 100 000zł.  Radny zapytał, czy były 

rozważane inne możliwości lokalizacji pasów. Ze skrzyżowania będą korzystać rodzice 

uczniów oraz uczniowie. Poza w/w osobami natężenie pieszych nie jest zbyt wielkie. 

Stwierdził, że w Pleszewie przy Ul. Bolesław Krzywoustego, która znajduje się  przy Szkole 

Podstawowej nr 3 dochodziło do wypadków lub na ul. Kaliskiej gdzie odbywa się duży ruch 

pojazdów. Interaktywne pasy spełniają szczególną funkcję w godzinach nocnych ze względu 

na oświetlenie. Ma jednak obawy że w późnych godzinach w miejscowości Sowina Błotna 

nie wiele osób będzie korzystać z pasów.  Radny zapytał, czy były brane pod uwagę inne 

lokalizacje względem utworzenia interaktywnych pasów. 

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski – na zadane powyżej pytanie przez Radnego 

Michała Kaczmarka odpowiedział, że lokalizacji było wybieranych kilka. Muszą one jednak 

spełniać określone kryteria programowe, które  zakładają, że lokalizacja pasów ma być  

w miejscu , w którym miały miejsce zdarzenia w okresie ostatnich trzech lat. Przy wstępnym 

ustalaniu lokalizacji pasów brano pod uwagę ul. Podgórną w Pleszewie. Ponadto niezbędna 

jest też opinia policji i dlatego wystąpiono do Policji z zapytaniem o dane nt. niebezpiecznych 
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zdarzeń. W okresie ostatnich trzech lat w Pleszewie nie miały miejsca w/w zdarzenia. 

Ostatnie zdarzenie miało miejsce w Sowinie Błotnej i dlatego otrzymano środki na wykonanie 

zadania w tej miejscowości. W związku z sytuacją, że wiele samorządów miało kłopoty 

z tymi kryteriami i tych środków dla Wielkopolski było zabezpieczonych ponad 40 000 000zł, 

a wydanych zostało zaledwie 20 000 000zł ogłoszono kolejny nabór. Powiat Pleszewski 

złożył wnioski o wykonanie kolejnych dwóch przejść przy Szkole w Kowalewie i Szkole 

w Dobrzycy pomimo tego, że nie miały miejsce w tych miejscach zdarzenia. W każdym ze 

złożonych wniosków postulowano  o  kwotę w wysokości 100 000zł. Podkreślił, że 

obowiązujące  kryteria się nie zmieniły, ale ze względu na nie rozdysponowane środki kwoty 

zostaną podzielone. Żadna z gmin wchodzących w skład Powiatu Pleszewskiego nie składała 

wniosków ze względu na warunkowe kryterium.  

 

Wobec braku dalszych 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 (16 głosów „za”), podjęła Uchwałę 

Nr XXII/168/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany 

budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok (zał. nr 4 prot.). 

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Pleszewskiego na 2021 stanowi załącznik nr 4 protokołu. 

 

Ad. 4 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/164/2021 z dnia 29 czerwca 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. 

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski – poinformował, że uchwała  PFRON 

zobowiązuję Radę Powiatu do uchwalenia w uchwale wyjściowej pomocy dla 

niepełnosprawnych w każdej możliwej dziedzinie, którą przewiduje ustawa. W związku 

z wytycznymi zabezpieczono niezbędne środki na pomoc dla mieszkańców Powiatu.  Nie 

wpłynął żaden wniosek od przedsiębiorców w zakresie zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. 

W związku z niewykorzystaniem kwoty 60 000zł na zadanie z zakresu rehabilitacji 

zawodowej, a dotyczący zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk pracy. Na zadanie 

zabezpieczono środki PUP , które są prostsze do pozyskania i zagospodarowania dlatego 

przedsiębiorcy zwracają się zazwyczaj do urzędu o zwrot kosztów wyposażenia stanowisk 

pracy. Ponieważ środki nie zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem proponuje się, 

aby kwota 6 2000 zł została przesunięta na zadanie związane z dofinansowaniem do 

wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, zaś kwota 53 800zł na zadanie związane 

z dofinansowaniem likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się 

i technicznych. Dotychczas nie rozpatrzono wszystkich wniosków z powodu braku środków 

na zadanie. Po podjęciu uchwały kolejne wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie i nastąpi 
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podpisanie umów z kolejnymi mieszkańcami. Mieszkaniec może otrzymać pomoc finansową 

maksymalnie do 4000 zł.   

 

Radna Rady Powiatu w Pleszewie, Renata Reszel – zapytała, czy po podjęciu uchwały jak 

powyżej wszyscy mieszkańcy Powiatu będą mogli składać wnioski o dofinansowanie zgodnie 

z przeznaczeniem.  

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski – stwierdził, że wnioski mieszkańcy już złożyli, 

lecz z powodu braku środków nie otrzymali pozytywnych decyzji. W pierwszej kolejności 

rozpatrzone zostaną już złożone wnioski, których nie rozpatrzono z powodu braku środków.  

 

Wobec braku pytań zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie  

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/164/2021 z dnia 29 czerwca 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 (16 głosów „za”), podjęła Uchwałę 

Nr XXII/169/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XX/164/2021 z dnia 29 czerwca 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 4 prot.). 

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XX/164/2021 z dnia 29 czerwca 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 4 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.8:21 zamknął posiedzenie XXII sesji Rady Powiatu w Pleszewie  

w dniu 13 sierpnia 2021 roku. 
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Protokołowała     Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie 

 /-/         /-/ 

Aleksandra Marciniak     Marian Adamek  

 

Załączniki: 

1. Lista obecności, 

2. Porządek obrad, 

3. Wniosek Zarządu Powiatu o zwołanie sesji nadzwyczajnej,  

4. Uchwała Nr XXII/168/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 13 sierpnia 2021 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok, 

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

Powiatu Pleszewskiego na 2021, 

6. Uchwała Nr XXII/169/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XX/164/2021 z dnia 29 czerwca 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, 

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

XX/164/2021 z dnia 29 czerwca 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 

 


