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Protokół Nr XXIII/2021 

z sesji Rady Powiatu w Pleszewie 

w dniu 28 września 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 XXIII 

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: Leopold Lis, Marek Szewczyk.  

 

Ad. 2 

Przedstawienie porządku obrad. 

 

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

wraz z materiałami sesyjnymi otrzymali porządek obrad. Zapytał, czy są propozycje zmiany 

porządku obrad (zał. nr 2).  

 

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

zgłoszono. 

 

Ad. 3 

Sprawozdanie Starosty działalności Zarządu w okresie od poprzedniej sesji.  

 

Starosta Pleszewski,  Maciej  Wasielewski –   poinformował,     że   sprawozdanie Starosty 

z działalności Zarządu w okresie od poprzedniej sesji przekazano Radnym wraz z materiałami 

sesyjnymi (zał. nr 3 prot.). Ponadto za pośrednictwem poczty elektronicznej, w okresie 

w którym nie odbywały się sesje Rady Powiatu, Radnym przesyłano informacje o pracy 

Zarządu Powiatu w Pleszewie w okresie od 29 czerwca 2021r. do 27 lipca 2021r. Poprosił 

o zgłaszanie pytań i uwag.  

 

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

od poprzedniej sesji stanowiące załącznik nr 3 protokołu.  

 

Ad. 4  

Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu w Pleszewie VI kadencji, w dniu 29 czerwca 

2021 roku. 
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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 (17 głosów „za”), protokół z XX sesji Rady 

Powiatu w Pleszewie, w dniu 29 czerwca 2021 roku. Uwag nie zgłoszono. 

 

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

w Pleszewie VI kadencji w dniu 29 czerwca 2021 r. stanowi załącznik nr 4 protokołu. 

 

Ad. 5 

Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu w Pleszewie VI kadencji, w dniu 30 lipca 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 (17 głosów „za”), protokół z XXI sesji 

Rady Powiatu w Pleszewie, w dniu 30 lipca 2021 roku. Uwag nie zgłoszono. 

 

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

Powiatu w Pleszewie VI kadencji w dniu 30 lipca 2021 r. stanowi załącznik nr 5 protokołu. 

 

Ad. 6 

Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu w Pleszewie VI kadencji, w dniu 13 sierpnia 

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 (17 głosów „za”), protokół z XXII sesji 

Rady Powiatu w Pleszewie, w dniu 13 sierpnia 2021 roku. Uwag nie zgłoszono. 

 

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

Powiatu w Pleszewie VI kadencji w dniu 13 sierpnia 2021 r. stanowi załącznik 

nr 6 protokołu. 

 

Ad. 7 

Okresowe sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2021 roku (zał. nr 7 prot.). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – poprosił 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Wojciecha Barszczewskiego o przedstawienie 

okresowego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2021 roku.  
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Wojciech Barszczewski – przedstawił okresowe 

sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 

protokołu. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie przyjęła przez aklamację okresowe sprawozdanie z działalności 

Komisji Rewizyjnej w 2021 roku stanowiące załącznik nr 7 protokołu.  

 

 

Ad. 8 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Pleszewskiego na 2021 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 2021 rok. Komisji 

przewodniczył, Przemysław Kazuś. 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Przemysław Kazuś – poinformował, że w dniu 

27 września 2021r. odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania. 

W obradach Komisji uczestniczyło trzech członków. Wszystkie zmiany budżetu Powiatu 

Pleszewskiego uwzględnione w projekcie uchwały zostały szczegółowo omówione podczas 

posiedzenia Komisji. Członkowie Komisji otrzymali projekt uchwały w sprawie zmiany 

budżetu Powiatu Pleszewskiego wraz z materiałami sesyjnymi. 

Przedstawił najistotniejsze zmiany zawarte w projekcie uchwały, dotyczące: 

− zadania z zakresu ochrony środowiska polegającego na usuwania azbestu z terenu 

powiatu pleszewskiego.  W związku z planowaną realizacją w/w programu w latach 

2021 – 2022 dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok oraz 

Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zakłada się, że łączne wydatki na to zadanie 

wyniosą 401 000zł i zostaną sfinansowane środkami: dotacjami z Gmin Powiatu 

Pleszewskiego w wysokości 141 000zł, dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 250 000zł, środkami 

własnymi Powiatu (pokryto koszty ogłoszeń prasowych dotyczących realizacji 

programu) w kwocie 1000zł. W ub. r. nie było możliwości składania wniosków, w b.r. 

oraz przyszłym jest to możliwe.  

Wszystkie zmiany zawarte w projekcie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie 

zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok oraz w projekcie uchwały Rady Powiatu 

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

Pleszewskiego,  komisja zaopiniowała pozytywnie. 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Michał Kaczmarek – zapytał, czy w porządku obrad 

sesji nie będzie punktu dot. wolnych głosów i wniosków. Jeśli nie ma tego punktu to zapyta 

w tym punkcie.  

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – punkt wolne głosy 

i wnioski został połączony z punktem zamknięcie obrad.  
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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 (17 głosów „za”), podjęła Uchwałę 

Nr XXIII/170/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmiany 

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

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Pleszewskiego na 2021 stanowi załącznik nr 9 protokołu. 

 

Ad. 9 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie 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 Powiatu 

Pleszewskiego. 

 

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

Nr XXIII/171/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego (zał. nr 10 

prot.). 

 

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

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego stanowi załącznik nr 11 protokołu. 

 

Ad. 10 

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

Gminie Dobrzyca realizacji zadania pn.: ”Przebudowa drogi powiatowej nr 4323P 

w zakresie budowy chodnika w miejscowości Karmin”. 

 

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 powierzenie Gminie 

Dobrzyca realizacji zadania pn.: ”Przebudowa drogi powiatowej nr 4323P w zakresie budowy 

chodnika w miejscowości Karmin”. Komisji przewodniczył, Mirosław Maruszewski. 

 

Wobec braku pytań zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie  

w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Dobrzyca realizacji zadania 
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pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4323P w zakresie budowy chodnika w miejscowości 

Karmin”. 

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

Nr XXIII/172/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 września 2021 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Dobrzyca realizacji zadania pn.: ”Przebudowa drogi 

powiatowej nr 4323P w zakresie budowy chodnika w miejscowości Karmin”(zał. nr 12 prot.). 

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na powierzenie Gminie Dobrzyca realizacji zadania pn.: ”Przebudowa drogi powiatowej nr 

4323P w zakresie budowy chodnika w miejscowości Karmin” stanowi załącznik nr 13 

protokołu. 

 

Ad. 11 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie pozbawienia dotychczasowej 

kategorii dróg powiatowych następujących dróg powiatowych (ulic) położonych w mieście 

Pleszew: nr 4365P - ul. Zamkowa, nr 4358P -  ul. Ogrodowa, nr 4354P - ul. Kolejowa, 

nr 4364P  odcinek ul. Słowackiego wraz z rondem od strony ul. Ogrodowej. 

 

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 pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg 

powiatowych następujących dróg powiatowych (ulic) położonych w mieście Pleszew: nr 

4365P - ul. Zamkowa, nr 4358P -  ul. Ogrodowa, nr 4354P - ul. Kolejowa, nr 4364P  odcinek 

ul. Słowackiego wraz z rondem od strony ul. Ogrodowej. Komisji przewodniczył, Mirosław 

Maruszewski. 

 

Radna Rady Powiatu w Pleszewie, Renata Reszel – zwróciła się do Starosty Pleszewskiego 

z prośbą o przypomnienie  na jakiej zasadzie Powiat pozbywa się dróg powiatowych 

zawartych w projekcie uchwały jak powyżej i dlaczego pozbywa się kolejnych powiatowych 

ulic oraz co w zamian proponuje Miasto. Wiadomo, że Miasto posiada o wiele większy 

budżet niż Powiat. Stwierdziła, że jest dla niej osobiście zagadką fakt, że nagle ulice tracą 

swoją kategorię. Przypomniała, że Powiat przekazywał środki  na remont przedmiotowych 

ulic. Ponadto zapytała, kto stwierdził, że Powiat nie jest w stanie utrzymać w/w ulic.   

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski – wyjaśnił, że nie chodzi o to, że Powiat nie jest 

w stanie utrzymać  przedmiotowych ulic ponieważ utrzymuje 400 km dróg, co nie jest łatwym 

zadaniem. Lepiej, czy gorzej zadanie jest realizowane. Potwierdził, że uczestniczono 

i współfinansowano budowę ronda, ale większe nakłady inwestycyjne poniosło Miasto 

i Gmina Pleszew. Ścieżki rowerowe, remont ulicy Ogrodowej został wykonany przez Miasto 

w ramach programu „Smart City”.  Środki Unii Europejskiej na ten cel zostały przekazane 

Miastu. Przekazano ulice Miastu w zarząd ponieważ samorząd gminny nie mógłby 

w niniejsze ulice zainwestować. Ulice nie spełniają ustawowej definicji dróg powiatowych 

zgodnie z ustawą, jak zresztą większość dróg i ulic powiatowych. Zgodnie z definicją 

ustawową drogi powiatowe, są to drogi, które łączą siedzibę Powiatu z siedzibami 
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poszczególnych gmin. W/w dróg jest niewiele ponieważ jak powstał powiat w 1999 roku 

drogi wojewódzkie zostały przekazane powiatom i nie wszystkie spełniają kryteria dróg 

powiatowych. Tak  jest w całej Polsce, a nie tylko w Powiecie Pleszewskim. W niektórych 

obszarach próbuje się ten stan wyprostować i drogi przekazywane są wg prawidłowej 

właściwości. Każdy jednak przed tym stanem się broni i nie chce przejmować dróg ponieważ 

powiązane jest to z kosztami utrzymania, remontów, budowy i przebudowy. Środki na te cele 

są duże. W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zwrócił się do Powiatu 

z prośbą o zamianę tych dróg. Drogi, które posiadają w zarządzaniu w większości wykonano 

przy udziale własnych środków z pomocą Powiatu chcieliby zamienić. W zamian proponują 

ulicę Wierzbową oraz ulicę Szpitalną    Po dokonaniu analizy odcinek, który zaproponowano 

z UMiG Pleszewa był praktycznie dłuższy niż te drogi, które Powiat ma do utrzymania 

w obecnej chwili więc zaproponowano, że Powiat zgodzi się na pozbawienie kategorii dróg 

powiatowych i przekazanie samorządu gminnemu, ale z zastrzeżeniem, że nie spełniają 

definicji dróg powiatowych ponieważ są to ulice gminne. Burmistrz wyraził zgodę na 

przejęcie dróg bez przekazania niczego w zamian. Podczas remontu przedmiotowych ulic 

dokonano nasadzeń tysięcy różnych roślin: wokół ronda, przy parku. Powiat nie posiada 

zakładu komunalnego, jak ma to miasto, i dlatego nie jest w stanie we właściwej kondycji 

utrzymać roślin i dlatego przychylono się do zmiany kategorii dróg. Takie zgody były już 

wcześniej omawiane na Zarządzie oraz taką informację chyba także przekazano Radnym na 

klubach. Niniejsza decyzja musi uzyskać opinię Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.  

Zgoda na pozbawienie kategorii dróg, z powiatowych na gminne, już jest otrzymana, a więc 

kategoria drogi powiatowej może zejść do poziomu gminnej. Jest zgoda również powiatów 

ościennych, ponieważ taka jest procedura, oraz Prezydenta Miasta Kalisza. Wszyscy wyrażają 

opinię pozytywną w zakresie pozbawienia kategorii dróg powiatowych. W związku z tym, że 

procedura musi się zakończyć (etap I) do końca miesiąca września, dzisiaj przygotowywana 

jest przedmiotowa uchwała i jutro również w Mieście odbywa się sesja i Miasto przejmie 

jutro drogi jako drogi gminne. Z dniem pierwszego stycznia drogi staną się drogami 

gminnymi i będą własnością gminy, która będzie je utrzymywać.   

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Michał Kaczmarek – nawiązał do tematu ponieważ na 

komisji poruszył kwestię innych dróg.   Ciąg z osiedla przy ulicy Mieszka I, a więc 

Kazimierza Wielkiego w kierunku ronda droga powiatowa, następnie jest ulica Targowa – 

droga gminna i potem kolejno od ronda Bogusza do ulicy Poznańskiej w Słowackiego. Radny 

prosił Zarząd o rozmowy z Miastem o przejęcie przez jedną lub  drugą stronę tych ulic, bo 

wszyscy mieszkańcy traktują ten ciąg z osiedla Mieszka I w kierunku ulicy  Poznańskiej jako 

jedną drogę. Uznał za zasadne raczej przejęcie przez Miasto obydwu dróg, chyba, że 

ewentualnie Powiat będzie chciał pozyskać te drogi.  Ważne jest ujednolicenie, czyli żeby 

była to droga albo gminna albo powiatowa. W tej kwestii prosiłby o rozmowę z Burmistrzem. 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – uwagę Radnego Michała 

Kaczmarka uznał za bardzo  słuszną. Warto przeprowadzić analizę przebiegu dróg i tam gdzie 

istnieje możliwość uproszczenia, to należy tego dokonać. Spowoduje to, że mieszkańcy będą 
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wiedzieli do kogo mają zwracać się w przypadku zaistnienia problemów i kłopotów z daną 

drogą . 

 

Radna Rady Powiatu w Pleszewie, Renata Reszel – zapytała: „Czy wiedzą Państwo, że 

w dniu dzisiejszym odbyła się o godz. 9:00 sesja , która dotyczyła tego punktu. Tak 

zrozumiałam, ale nie jestem na 100% pewna, ponieważ kolega Radny uczestniczył w tej sesji, 

a Ja przyjechałam tutaj i dokładnie nie wiem”. Zapytała,  czy jest możliwość sprawdzenia, że 

punkt zrealizowano podczas dzisiejszej sesji miejskiej. 

 

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

wchodzić w kompetencje rady gminy. Sesja powiatu jest o 14:00. W protokole zostanie 

odnotowana godzina. Wszystko będzie odnotowane.  

 

Wobec braku dalszych pytań zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu 

w Pleszewie  w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych 

następujących dróg powiatowych (ulic) położonych w mieście Pleszew: nr 4365P - ul. 

Zamkowa, nr 4358P -  ul. Ogrodowa, nr 4354P - ul. Kolejowa, nr 4364P  odcinek ul. 

Słowackiego wraz z rondem od strony ul. Ogrodowej. 

 

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

1 głos „wstrzymujący”), podjęła Uchwałę Nr XXIII/173/2021 Rady Powiatu w Pleszewie 

z dnia 28 września 2021 r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg 

powiatowych następujących dróg powiatowych (ulic) położonych w mieście Pleszew: nr 

4365P - ul. Zamkowa, nr 4358P -  ul. Ogrodowa, nr 4354P - ul. Kolejowa, nr 4364P  odcinek 

ul. Słowackiego wraz z rondem od strony ul. Ogrodowej (zał. nr 14 prot.). 

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie pozbawienia 

dotychczasowej kategorii dróg powiatowych następujących dróg powiatowych (ulic) 

położonych w mieście Pleszew: nr 4365P - ul. Zamkowa, nr 4358P -  ul. Ogrodowa, nr 4354P 

- ul. Kolejowa, nr 4364P  odcinek ul. Słowackiego wraz z rondem od strony ul. Ogrodowej 

stanowi załącznik nr 15 protokołu. 

 

Ad. 12 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych na terenie  Powiatu Pleszewskiego w 2022 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 ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie  Powiatu Pleszewskiego w 2022 roku. Komisji przewodniczył, 

Mirosław Maruszewski. 

Wobec braku pytań zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie  

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie  Powiatu 

Pleszewskiego w 2022 roku.  
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Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu jednogłośnie (16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 

1 głos „wstrzymujący”), podjęła Uchwałę Nr XXIII/174/2021 Rady Powiatu w Pleszewie 

z dnia 28 września 2021 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie  Powiatu Pleszewskiego w 2022 roku (zał. nr 16 prot.). 

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych na terenie  Powiatu Pleszewskiego w 2022 roku stanowi 

załącznik nr 17 protokołu. 

 

 

 

Ad. 13.  

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/28/2019 Rady 

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

Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz określenia zakresu jej zadań. 

 

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

otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały 

Nr IV/28/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia 

składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz określenia 

zakresu jej zadań. Jednocześnie zwrócił uwagę nt. wprowadzenia uzupełnień do uzasadnienia 

niniejszej uchwały. O zmianach poinformuje sam wnioskujący. W związku z powyższym 

poprosił Radnego Mirosława Kuberkę o zabranie głosu.  

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka –  powiedział, że realizując 

ustalenia przyjęte przez Radnych w trakcie konstytuowania się Rady obecnie trwającej 

kadencji, a które dotyczyły m.in. przewodniczenia komisjom złożył rezygnację z powierzonej 

przez Radę Powiatu funkcji przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa 

i Leśnictwa na rzecz Krystiana Klaka (zał. nr 18 prot.). Podziękował za współpracę 

wszystkim członkom komisji, dyrektorom jednostek administracji powiatowej, dyrektorom 

administracji państwowej oraz jednostek samorządu województwa wielkopolskiego. 

Szczególne podziękował  naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska, Panu Piotrowi 

Fabiszowi, za profesjonalne i życzliwe wsparcie prac komisji. Ponadto podziękował 

Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, Panu Andrzejowi Długiewiczowi oraz Panom 

Nadleśniczym i Kołom Łowieckim, szczególnie zaś Kołu Łowieckiemu „Hubertus” za 

otwartość i współpracę z komisją.  Ta współpraca pozwoliła zrealizować ważne działania 

proekologiczne. Silnym również wsparciem merytorycznym dla komisji byli zawsze Koledzy; 

Pan Radny Mateusz Bukowski oraz Andrzej Biesiada. Sądzi, że pomogą także przyszłemu 

przewodniczącemu komisji.  Ze swej strony zapewnił, że będzie wspierał działania komisji 

i dzielił się wieloletnim doświadczeniem samorządowym, a z racji wykonywanego zawodu, 

również wiedzą merytoryczną.  

Podziękował Klubowi PSL za wniosek. Każdy wniosek, który jest wnioskiem personalnym 

wymaga pewnej odwagi cywilnej. Mimo wcześniejszych ustaleń i zobowiązań zawsze jest 
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taka sytuacja związana z pewną odwagą cywilną w myśl ustalonych wcześniej zasad 

i zobowiązań, które padły, a które przytoczył. W związku z powyższym liczy na to i będzie 

obserwował Klub będąc wiernym tym określeniom oraz ustalonym przez nas zasadom, że 

złożą Państwo na najbliższej sesji kolejny wniosek o zmianę szefa komisji, w przeciwnym 

przypadku będzie traktował takie działanie jako wybiórcze i nie do końca obiektywne. 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Wojciech Maniak – powiedział, że chce doprecyzować 

wypowiedź, że wniosek został podpisany przez Klub Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Klub 

Radnych „Miłośnicy Ziemi Pleszewskiej” . 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – zaproponował 

uzupełnienie uzasadnienia  o dodatkowe wpisy: 

1) W dniu 20 września 2021r. Klub Radnych PSL i Klub Radnych „Miłośnicy Ziemi 

Pleszewskiej” złożyły wymagany wniosek postulując zmianę przewodniczącego 

Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu w Pleszewie. Na 

funkcję przewodniczącego Komisji wskazano Radnego Mirosława Kuberkę, 

2) Realizując ustalenia przyjęte przez Radnych w trakcie konstytuowania się Rady tej 

kadencji, a które dotyczyły m.in. przewodniczenia komisjom, w dniu 21 września 

2021 roku Radny Mirosław Kuberka, Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa, złożył rezygnację z pełnionej w Komisji funkcji, na rzecz 

Radnego Krystiana Klaka. 

Wyjaśnił, że w momencie formułowania uzasadnienia do projektu niniejszej uchwały 

prawdopodobnie doszło do błędu pisarskiego.  

Powiedział, że w przypadku, gdy Radni nie zgłoszą żadnych dodatkowych uwag do 

uzasadnienia obejmującego  zmiany jak powyżej to uzna, że uzasadnienie jest zgodne z ich 

wcześniejszymi uwagami. 

  

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Wojciech Maniak – poprosił Przewodniczącego Klubu 

„Miłośnicy Ziemi Pleszewskiej”, Andrzeja Madalińskiego o zabranie głosu 

w przedmiotowym temacie ponieważ nie wie, jak to się stało, ale obydwa Kluby podpisywały 

wniosek w kwestii zmiany przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa 

i Leśnictwa a wychodzi na to, że tylko Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego 

postulował o zmianę. 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Andrzej Madaliński – potwierdził, że wniosek został 

podpisany przez obydwa Kluby (zał. nr 19 prot.). 

 

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

wszyscy są zgodni w kwestii wprowadzenia do uzasadnienia zmian, o których wspomniał 

powyżej.  

Wobec braku pytań zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie  

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/28/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 

2019 r. w sprawie określenia składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
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i Leśnictwa oraz określenia zakresu jej zadań. 

 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu jednogłośnie (12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 

5 głosów „wstrzymujących”), podjęła Uchwałę Nr XXIII/175/2021 Rady Powiatu 

w Pleszewie z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/28/2019 Rady 

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

Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz określenia zakresu jej zadań. 

 (zał. nr 20 prot.). 

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Nr IV/28/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie 

określenia składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz 

określenia zakresu jej zadań stanowi załącznik nr  21 protokołu. 

 

Ad. 14 

Zamknięcie obrad 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Michał Kaczmarek – nawiązał do kwestii, która wg 

Radnego jest sporna prawnie. W związku z powyższym poprosił o merytoryczne sprawdzenie 

przez prawników Gminy oraz Powiatu prawidłowości skonstruowania projektu uchwały Rady 

Powiatu w Pleszewie w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych 

następujących dróg powiatowych (ulic) położonych w mieście Pleszew: nr 4365P - ul. 

Zamkowa, nr 4358P -  ul. Ogrodowa, nr 4354P - ul. Kolejowa, nr 4364P  odcinek ul. 

Słowackiego wraz z rondem od strony ul. Ogrodowej. Uważa za absurdalne działanie, że 

Miasto przejmuje ulice zanim Powiat z nich zrezygnuje i je przekaże. W przypadku, gdy 

faktycznie sesja MiG Pleszew odbyła się przed sesją Rady Powiatu Pleszewskiego, o czym 

wspomniała koleżanka Radna, czy Miasto ponownie nie będzie musiało podjąć 

przedmiotowej uchwały. 

Złożył interpelację w sprawie podwyżek dla pracowników jednostek organizacyjnych 

Powiatu w brzmieniu stanowiącym załącznik numer 21 protokołu. 

Podkreślił, że na posiedzeniu Zarządu w dniu 9 września b.r. rozpatrywano kwestię 

podwyżek. Zarząd przychylił się do 5% podwyżek. Są to jednak zapowiedzi wstępne 

ponieważ decyzje zapadną w momencie głosowania uchwały budżetowej. Jeśli pojawią się 

wolne środki to prosi o próbę zwiększenia podwyżek do 10% .  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – w związku z uchwałą dot. 

przejęcia dróg, o której wspomniała Radna Renata Reszel i Radny Michał Kaczmarek 

wyjaśnił, że nie znana jest uchwała Rady Miasta, bo może jest to uchwała intencyjna, ale 

pomimo tego podziękował za sygnał. Poprosił Starostę Pleszewskiego o dokładnie 

przeanalizowanie uchwały Rady Miasta i Rady Powiatu w celu uniknięcia ewentualnych 

problemów prawnych. 
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Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – wobec wyczerpania 

porządku obrad o godz.14:34 zamknął posiedzenie XXIII sesji Rady Powiatu w Pleszewie  

w dniu 28 września 2021 roku. 

 

 

Protokołowała     Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie 

 /-/        /-/ 

Aleksandra Marciniak     Marian Adamek 

 

 

Załączniki: 

1. Lista obecności, 

2. Porządek obrad, 

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

4. Lista głosowania imiennego Radnych w sprawie przyjęcia protokołu z XX sesji Rady 

Powiatu w Pleszewie VI kadencji w dniu 29 czerwca 2021 r., 

5. Lista głosowania imiennego Radnych w sprawie przyjęcia protokołu z XXI sesji Rady 

Powiatu w Pleszewie VI kadencji w dniu 30 lipca 2021 r., 

6. Lista głosowania imiennego Radnych w sprawie przyjęcia protokołu z XXII sesji Rady 

Powiatu w Pleszewie VI kadencji w dniu 13 sierpnia 2021 r., 

7. Okresowe sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2021 roku, 

8. Uchwałę Nr XXIII/170/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok, 

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

Powiatu Pleszewskiego na 2021, 

10. Uchwała Nr XXIII/171/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Pleszewskiego, 

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

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego,  

12. Uchwała Nr XXIII/172/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 września 2021 r. 

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

”Przebudowa drogi powiatowej nr 4323P w zakresie budowy chodnika w miejscowości 

Karmin”, 

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

na powierzenie Gminie Dobrzyca realizacji zadania pn.: ”Przebudowa drogi powiatowej 

nr 4323P w zakresie budowy chodnika w miejscowości Karmin”, 

14. Uchwała Nr XXIII/173/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych następujących dróg 

powiatowych (ulic) położonych w mieście Pleszew: nr 4365P - ul. Zamkowa, nr 4358P - 

 ul. Ogrodowa, nr 4354P - ul. Kolejowa, nr 4364P  odcinek ul. Słowackiego wraz 

z rondem od strony ul. Ogrodowej, 

15. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie pozbawienia 

dotychczasowej kategorii dróg powiatowych następujących dróg powiatowych (ulic) 
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położonych w mieście Pleszew: nr 4365P - ul. Zamkowa, nr 4358P -  ul. Ogrodowa, 

nr 4354P - ul. Kolejowa, nr 4364P  odcinek ul. Słowackiego wraz z rondem od strony 

ul. Ogrodowej, 

16. Uchwała Nr XXIII/174/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie  Powiatu 

Pleszewskiego w 2022 roku, 

17. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie  Powiatu Pleszewskiego w 2022 roku, 

18. Rezygnacja z powierzonej przez Radę Powiatu funkcji przewodniczącego Komisji 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 

19. Wniosek w sprawie zmiany uchwały nr VI/28/2019r. Rady Powiatu w Pleszewie 

w sprawie określenia składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa 

i Leśnictwa oraz określenia zakresu jej zadań. 

20. Uchwała Nr XXIII/175/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/28/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 

2019 r. w sprawie określenia składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa 

i Leśnictwa oraz określenia zakresu jej zadań, 

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

IV/28/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia 

składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz określenia 

zakresu jej zadań, 

22. Interpelacja Radnego Michała Kaczmarka w sprawie zabezpieczenie środków 

budżetowych na podwyżki dla pracowników jednostek organizacyjnych powiatu. 

 

 

 

 

 


