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Protokół Nr XXIV/2021 

z sesji Rady Powiatu w Pleszewie 

w dniu 29 października 2021 r., 

o godz. 11:00, 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 XXIV 

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

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

organizacyjnych Powiatu, wszystkich zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności 

stwierdził quorum, na 19 Radnych w obradach uczestniczy 18 (zał. nr 1 prot.). Nieobecność 

zgłosił Radny: Mirosław Maruszewski.   

 

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).  

 

Starosta Pleszewski,  Maciej  Wasielewski –   wniósł o rozszerzenie porządku obrad sesji  

o dodatkowy punkt nr 9 – podjęcie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego. Zmiany 

w wieloletniej prognozie finansowej obejmują zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich  

dot. projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych 

i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie 

Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między 

podmiotami leczniczymi samorządu województwa” i polegają na zmniejszeniu w 2021 roku 

planu wydatków na realizację projektu o 223 532,75zł. Dotychczas w 2021 roku na 

finansowanie w/w projektu zaplanowano środki w kwocie 225 174,60zł. Środki stanowiące 

wkład własny zaplanowano w formie dotacji dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego.  

W październiku br.  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poinformował 

o niewykorzystaniu całości środków zaplanowanych na 2021 rok przez Lidera Projektu tj. 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Z wyjaśnień przedstawionych przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wynika, że przesunięciu uległa realizacja 

części zadań Inżyniera Kontraktu z 2021 roku na 2022 rok. 

Przedstawiając powyższe Urząd Marszałkowski wniósł o ujęcie w budżecie Powiatu na 2022 

rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2032 niewykorzystanej w 2021 roku 

kwoty 223 532,75zł oraz wystąpił o zwiększenie o: 
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− 87 868,08 zł  wkładu Powiatu w związku ze złożonymi ofertami przekraczającymi 

szacowane kwoty w postępowaniu na zamówienia dotyczące Infrastruktury 

Informatycznej (Dostawa, instalacja i wdrożenie aplikacji i systemów szpitalnych, 

Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego, Dostawa Systemu Autoryzacji, 

Dostarczenie Systemów Autoryzacji, Dostarczenie, skonfigurowanie, uruchomienie 

i uzupełnienie istniejących sieci LAN wraz z przełącznikami sieciowymi, a także tytułem 

kosztów eksploatacyjnych, wynikających z umowy zawartej z firmą INEA S.A., które do 

momentu wytworzenia środka trwałego tzw. „Procesora” stanowić będą wydatki 

niekwalifikowane w projekcie, 

− 28 000 zł wkładu Powiatu w związku z kosztami utrzymania ”Operatora Procesora: 

administratora powstałej w ramach projektu „Platformy Regionalnej”. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie  w głosowaniu 18 głosów „za” przegłosowała wniosek Zarządu 

Powiatu o  rozszerzenie porządku poprzez dodanie punktu nr 9 – podjęcie uchwały Rady 

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

Powiatu Pleszewskiego. Uwag nie zgłoszono. 

 

Lista głosowania imiennego Radnych w sprawie wniosku Zarządu Powiatu o rozszerzenie 

porządku obrad poprzez dodanie punktu nr 9 – podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego stanowi załącznik nr 3 

protokołu.  

 

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

22 października 2021 roku wpłynął  wniosek Klubu PiS o rozszerzenie porządku obrad 

poprzez wprowadzenie zmian w przewodniczeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu (zał. 4 

prot.). W związku z powyższym  zarządził głosowanie przedmiotowego wniosku.   

 

Rada Powiatu w Pleszewie w głosowaniu, 18 głosów „za”, przegłosowała wniosek  Klubu 

Radnych Prawo i Sprawiedliwość o wprowadzenie zmian w przewodniczeniu Komisji 

Oświaty, Kultury i Sportu . Uwag nie zgłoszono. 

 

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

porządku obrad poprzez wprowadzenie zmian w przewodniczeniu Komisji Oświaty, Kultury 

i Sportu stanowi załącznik nr 5 protokołu.  

 

Rada Powiatu w Pleszewie  przyjęła do realizacji porządek obrad wraz z uwzględnieniem 

punktów: 

− nr 9 – podjęcie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego, 

− nr 10 – podjęcie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany uchwały 

Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany uchwały nr IV/29/2019 Rady Powiatu 

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

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz określenia zakresu jej zadań. Uwag nie 

zgłoszono. 
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Ad. 3 

Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu w Pleszewie VI kadencji, w dniu 28 września 

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 w głosowaniu , jednogłośnie (18 głosów „za”), przyjęła protokół 

z XXIII sesji Rady Powiatu w Pleszewie, w dniu 28 września 2021 roku. Uwag nie 

zgłoszono. 

 

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

Powiatu w Pleszewie VI kadencji w dniu 28 września 2021 r. stanowi załącznik nr 6 

protokołu. 

 

Ad. 4  

Sprawozdanie Starosty z 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. 7 prot.).  

W uzupełnieniu przedstawił informacje z posiedzenia Zarządu w dniu 29 października 2021 

roku. Podczas posiedzenia w dniu 29 października 2021 r. Zarząd pozytywnie zaopiniował 

projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

− zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego, 

− zmiany uchwały nr IV/29/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 r. 

w sprawie określenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz 

określenia zakresu jej zadań, 

− autopoprawkę do uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/169/2021 z dnia 

13 sierpnia 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. 

Zmiany dokonywane są w planie środków finansowych PFRON, w związku 

z niewykorzystaniem kwoty 5000 zł na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, a dotyczące 

dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.  

Pozostała również  kwota 30 498,00 zł na zadania związane z dofinansowaniem wyjazdów na 

turnusy rehabilitacyjne, ponieważ ośrodki odmówiły realizacji wcześniej przesłanych 

wniosków z uwagi na niewystarczającą liczbę chętnych. 

Proponuje się, aby kwota 5000zł została przesunięta na zadanie związane z dofinansowaniem 

likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, natomiast kwota 

30 498,00 zł na zadania związane z dofinansowaniem zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 
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przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Zwiększona kwota pozwoli na zrealizowanie 

wniosków, które wpłynęły do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,  

a z uwagi  na rozdysponowanie środków PFRON nie zostały zrealizowane.  

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Michał Kaczmarek – odniósł się do posiedzenia 

Zarządu w dniu 29 września 2021r. podczas którego Zarząd ogłosił przetarg ustny 

nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na cele 

rolnicze działek nr: 5,6,7/1, 53,24,55,66  w Marszewie, o łącznej powierzchni 79,0000 ha. 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na 5 lat. Przetarg był w dniu 20 października 2021 r 

w Starostwie Powiatowym w Pleszewie. Radny zadał pytanie, ile ofert wpłynęło, kto wygrał 

przetarg oraz jaką kwotę dzierżawy ustalono. Ponadto zapytał, czy Zarząd rozważał różne 

formy przetargu  zanim ogłosił przetarg w formie ustnej. Zazwyczaj ogłaszane były przetargi  

w formie „kopertowej”.  

 

Starosta Pleszewski,  Maciej  Wasielewski –   wyjaśnił, że z powodu zakończenia 3-letniej  

umowy na dzierżawę w/w nieruchomości gruntowej postanowiono ogłosić przetarg 

i przekazać ponownie w dzierżawę. Stwierdzono, że 3 – letni okres dzierżawy jest za krótki 

i dlatego dzierżawę wydłużono na okres 5 lat. Zapewni to pewną stabilność dla dzierżawcy 

ziemi i możliwość inwestowania.  W związku z ogłoszeniem przetargu wpłynęło 7 ofert, 

w tym: 5 ofert z terenu Powiatu Pleszewskiego, 1 oferta z Powiatu Ostrowskiego,   1 oferta 

z Powiatu Jarocińskiego. Przetarg odbył się w Starostwie Powiatowym w Pleszewie. Cena 

minimalna wywoławcza wynosiła dokładnie tyle, ile wynosiła aktualnie  dzierżawa, czyli 

2500zł/ha za rok. Przetarg wygrał oferent, który dotychczas dzierżawił ziemię i jego 

propozycja wyniosła 2600zł/ha. Oznacza to, że kwota dzierżawy wzrosła o 100zł za hektar 

w stosunku do roku ubiegłego.  

 

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

zamknął ten punkt obrad. 

 

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

od poprzedniej sesji stanowiące załącznik nr 7 protokołu.  

 

Ad. 5 

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 

28 października 2021r. odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania. 
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W obradach uczestniczyło czterech członków Komisji. Członkowie Komisji otrzymali projekt 

uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego wraz z materiałami sesyjnymi. 

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. 

 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie  w sprawie zmiany 

budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok. 

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

Nr XXIV/176/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 października 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. 6 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany uchwały nr XXI/166/2021 

Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 lipca 2021r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadań 

samorządu województwa dotyczących zwiększenia 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 Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany uchwały nr XXI/166/2021 Rady 

Powiatu w Pleszewie z dnia 30 lipca 2021r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadań 

samorządu województwa dotyczących zwiększenia dostępności i podnoszenia jakości 

specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu. Komisji 

przewodniczył, Radny Mirosław Maruszewski. 

 

Wobec braku pytań zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie  

w sprawie zmiany uchwały nr XXI/166/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 lipca 

2021r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadań samorządu województwa dotyczących 

zwiększenia dostępności i podnoszenia jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie 

leczenia uzależnienia od alkoholu. 

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

Nr XXIV/177/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 października 2021 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XXI/166/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 lipca 2021r. 

w sprawie przyjęcia do realizacji zadań samorządu województwa dotyczących zwiększenia 

dostępności i podnoszenia jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenia 

uzależnienia od alkoholu (zał. nr 10 prot.). 
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Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 

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

realizacji zadań samorządu województwa dotyczących zwiększenia dostępności i podnoszenia 

jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu stanowi 

załącznik nr 11 protokołu. 

 

Ad. 7 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/143/2021 

Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania 

Strategii rozwoju powiatu pleszewskiego do roku 2030. 

 

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

Strategii, Rozwoju Regionalnego i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt  uchwały Rady 

Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/143/2021 Rady Powiatu 

w Pleszewie z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii 

rozwoju powiatu pleszewskiego do roku 2030. Komisji przewodniczyła, Radna Jolanta 

Pankowiak. 

 

Wobec braku pytań zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie  

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/143/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lutego 

2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii rozwoju powiatu pleszewskiego do 

roku 2030. 

 

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

Nr XXIV/178/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 października 2021 r. w sprawie 

zmiany  uchwały Nr XVII/143/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lutego 2021 r. 

w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii rozwoju powiatu pleszewskiego do roku 

2030 (zał. nr 12 prot.). 

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 

Nr XVII/143/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie 

przystąpienia do opracowania Strategii rozwoju powiatu pleszewskiego do roku 2030 stanowi 

załącznik nr 13 protokołu. 

 

Ad. 8 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/169/2021 

z dnia 13 sierpnia 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 ze względu na niemożność 

wykorzystania do końca roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie 

środków otrzymanych z PFRON na turnusy rehabilitacyjne proponuje się dokonać zmian 
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w planie finansowym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021.  

Przypomniał, że o przedmiotowych zmianach poinformował w punkcie Sprawozdanie 

Starosty z działalności  Zarządu w okresie od poprzedniej sesji. Po podjęciu uchwały przez 

Radę Powiatu w następnym tygodniu będzie można kwotę przedmiotową 30 000zł 

rozdysponować. 

 

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 XXII/169/2021 z dnia 

13 sierpnia 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. Komisji przewodniczył, Radny Mirosław Maruszewski. 

 

Wobec braku pytań zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie  

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/169/2021 z dnia 13 sierpnia 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 wraz 

z uwzględnieniem  autopoprawki zgłoszonej przez Zarząd Powiatu. 

 

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

Nr XXIV/179/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 października 2021 r. w sprawie 

zmiany   Uchwały Nr XXII/169/2021 z dnia 13 sierpnia 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 14 prot.). 

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie Uchwały 

Nr XXII/169/2021 z dnia 13 sierpnia 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 15 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, Radny Przemysław Kazuś. 
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Wobec braku pytań zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie  

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Pleszewskiego. 

 

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

Nr XXIV/180/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 października 2021 r. w sprawie 

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

16 prot.). 

 

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

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego stanowi załącznik nr 17 protokołu. 

 

Ad. 10 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/29/2019 Rady 

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

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz określenia zakresu jej zadań. 

 

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

przedmiotowy projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad na wniosek Klubu 

Prawo i Sprawiedliwość.  

 

Wobec braku pytań zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie  

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/29/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 

2019 r. w sprawie określenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz 

określenia zakresu jej zadań. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (7 głosów „za”, 10 głosów „przeciwnych”, 1 głos 

„wstrzymujący”) w wyniku braku wymaganej liczby głosów  odrzuciła projekt uchwały 

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/29/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 

2019 r. w sprawie określenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz 

określenia zakresu jej zadań (zał. nr 18 prot.). 

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 

IV/29/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia 

składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz określenia zakresu jej zadań stanowi 

załącznik nr 19 protokołu. 

 

Ad. 11 

Wnioski i oświadczenia Radnych 

 

Radna Rady Powiatu w Pleszewie, Renata Reszel – poinformowała o ogłoszeniu przez 

Premiera Mateusza Morawieckiego wyników w ramach I edycji inwestycji strategicznych 
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w ramach tzw. Polskiego Ładu. W dniu 25 października b.r. parlamentarzyści z okręgu 

kalisko – leszczyńskiego w osobach Pani Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Marlena 

Maląg, Pan Poseł na Sejm, Jan Mosiński, Pani Poseł, Katarzyna Sójka  oraz Poseł Tomasz 

Ławniczak brali udział  w spotkaniu z samorządowcami Gmin Powiatu Pleszewskiego. 

Spotkanie odbyło się w związku z rozstrzygnięciem naboru ogłoszonego w ramach 

Rządowego Funduszu Polski Ład. Ogółem kwota przeznaczona na inwestycje 

w poszczególnych gminach wynosi 32,6 milionów złotych. Stwierdziła, że jest to ogromne 

wsparcie dla polepszenia życia mieszkańców. „Jest to program strategiczny, który ma realnie 

zmienić sytuację Polaków i wiemy wspólnie z samorządowcami, że możemy osiągnąć sukces 

i to ponad podziałami. Myślę, że wszyscy obecni tutaj zdają sobie sprawę, że jest to 

największy taki program od  ponad 30 lat”. Podczas spotkania z udziałem Pani Minister padły 

również bardzo ważne słowa:, że dziękuje tym, właściwie anonimowym osobom, które 

opracowywały wnioski i tym osobom i zespołom, które przyczyniły się do tego, że wnioski 

były dobrze przygptpwane.   

 

Radna Rady Powiatu w Pleszewie, Wojciech Barszczewski – złożył interpelację 

wykonania wnioskowanych podczas zebrań wiejskich w Gminie Czermin pilnych prac 

w zakresie bieżącego utrzymania i remontów dróg powiatowych (zał. nr  20 prot.). 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Andrzej Madaliński –  zwrócił się do Radnej Renaty 

Reszel z prośbą o uzupełnienie wypowiedzi nt. wysokości środków otrzymanych 

z Rządowego Funduszu Polski Ład. 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Andrzej Biesiada – zwrócił uwagę, że przed 

modernizacją drogi 70 Pułku Piechoty zdjęto tablicę informacyjną w miejscu 

upamiętniającym pomordowanych w pierwszych dniach II wojny Polaków. Po zakończeniu 

remontu, tablicy nie przywrócono. W związku z powyższym uznał za zasadne umieszczenie 

tablicy ponownie,  ponieważ niektórzy mieszkańcy chcą oddawać cześć pomordowanym. 

W związku z projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/29/2019 Rady Powiatu 

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

Oświaty, Kultury i Sportu oraz określenia zakresu jej zadań, stwierdził, że zmiana 

przewodniczącego komisji nie dotyczy tylko zmiany miejsca lecz też dotrzymania słowa. 

Była to umowa dżentelmeńska nt. zmiany w przewodniczeniu  komisji. 

Powiedział: „całkowicie nie mam pretensji do kolegi Zbyszka ponieważ umowa 

dżentelmeńska niejako go nie dotyczy. Natomiast dziwię się tutaj koalicji, szczególnie 

Radnemu, Wojciechowi Maniakowi, który jest Przewodniczącym Klubu PSL, bo jest 

sygnalistą i pierwszy zwrócił uwagę, że nie ma zmian  w przewodniczeniu Komisji  Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa”. Uczestniczył w Posiedzeniu Komisji Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, podczas którego Radni w składzie: Mirosław Kuberka, 

Michał Kaczmarek i Krystian Klak umawiali się, że będą w trzech rotacyjnie przewodniczyć 

komisji. „Jakbyś podzielił to na trzy, to wiesz, że  wybiegłeś o parę miesięcy. Mam nadzieję, 

że nie masz wpływu na ustalanie budżetu bo z twoją matematyką byłoby to nie za ciekawie 

dla Powiatu”.  
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Zwrócił się do Starosty Pleszewskiego o przedstawienie projektów możliwych do złożenia 

w ramach rządowego programu Polski Ład podczas II naboru inwestycji strategicznych. 

Radny zapytał do kiedy Radni mają wyznaczony termin na składanie propozycji oraz 

propozycji do przyszłorocznego budżetu.  Ponadto zapytał, czy przewidywane jest spotkanie 

robocze Radnych, podczas którego każdy przedstawiłby w imieniu swoich mieszkańców co 

należałoby zrobić , tak jak to uczynił to Radny Wojciech Barszczewski. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – przed złożeniem wniosku 

w ramach Polskiego Ładu odbyło się spotkanie z udziałem wszystkich Przewodniczących 

poszczególnych Klubów. Podczas spotkania osobiście zwrócił się do przewodniczących 

Klubów o zgłaszanie propozycji. Jako był efekt to każdy wie.  

 

Starosta Pleszewski,  Maciej  Wasielewski –  w uzupełnieniu do wypowiedzi Radnej Renaty 

Reszel wyjaśnił, że kwota 32,5 miliona złotych stanowi całość pozyskanych środków 

z programu Polski Ład dla Powiatu Pleszewskiego oraz wchodzących w jego skład 

wszystkich samorządów gminnych.  

Przedstawił kwoty i ich przeznaczenie na inwestycje przez poszczególne samorządy: 

− 5 000 000 zł otrzymał Powiat Pleszewski na wymianę okien w szpitalu (ok.1400 

okien), odnowienie elewacji na budynku szpitala oraz zostanie wybudowany nowy 

budynek transformatorowymi z nowymi transformatorami. Dzisiaj zasilanie szpitala 

jest z lat 80-tych, jeszcze działa, ale wymaga remontu. Rozważano remont, ale wiąże 

się to z wyłączeniem użytkowania szpitala na czas 1miesiąca , co  niestety jest 

niemożliwe. W związku z powyższym wspólnie z Prezesem podjęto decyzję, że 

powstanie nowy budynek z nowymi transformatorami oraz zasilaniem szpitala 

i dopiero wówczas po dokładnym sprawdzeniu działania nastąpi przełączenie na nowe 

zasilanie. Stary budynek transformatorowni zostanie wyburzony, 

− 6 399 979 zł otrzymało Miasto i Gmina Pleszew na budowę i modernizację 

parkingów, 

− 6 500 000 zł – otrzymał samorząd Dobrzyca na przebudowę ul. Klonów w mieście 

oraz na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Karminek – Trzebowa, 

− 2 467 555,75 zł – otrzymał samorząd Chocz na przebudowę ul. Marii Konopnickiej 

w mieście, 

− 5 700 000zł – otrzymał samorząd Gizałki na budowę drogi gminnej Orlina Duża – 

Białobłoty, 

− 4 180 000zł – otrzymał samorząd Czermina na termomodernizację obiektów 

szkolnych, 

− 2280 000zł – otrzymał samorząd Gołuchów na zaprojektowanie i wykonanie montażu 

urządzeń fotowoltaicznych w budynku użyteczności publicznej. 

Aktualnie oczekuje się na promesy z banku. Po ich ogłoszeniu  wyznaczony zostanie termin 

do pół roku na ogłoszenie przetargów na realizację wszystkich w/w inwestycji. 

Względem zgłaszania inwestycji do II edycji naboru pojawiły się już pierwsze założenia. 

Każdy z samorządów będzie mógł złożyć po trzy wnioski. Przypomniał, że w I naborze 

można było złożyć jeden wniosek do 5000 000zł, a drugi do 30 000 000zł oraz trzeci bez 



11 

 

ograniczenia wnioskowanej kwoty. W drugim naborze nastąpiła zmiana taka, że każdy 

z samorządów musi obligatoryjnie złożyć jak najmniejszy wniosek – do kwoty 5000 000zł, 

w przypadku utrzymania wyznaczonej granicy w naborze pierwszym. Jeżeli zostanie złożony 

wniosek w kwocie najniższej to stanowi warunek złożenia kolejnych.  

Poinformował, że przed złożeniem wniosku do rządowego programu odbyło się spotkanie 

Przewodniczących Klubów, podczas którego jego przedstawiciele złożyli konkretne 

propozycje inwestycyjne. Podczas I naboru złożono trzy wnioski na : 

− poszerzenie drogi na odcinku Pleszew – Prokopów do Broniszewic wraz ze ścieżką 

rowerową. Wartość kosztorysowa wyniosła – 25 000 000zł, 

− przebudowę drogi powiatowej Pleszew – Chocz – Białobłoty  (7 km polnej drogi 

w lesie). Wartość kosztorysowa wyniosła 25 000 000zł. Na remont przedmiotowej 

drogi nie otrzymano dofinansowania, 

− Dobrzyca – Galew – Wałków. Wartość kosztorysowa wyniosła 12 000 000 zł. 

Wniosek także nie otrzymał dofinansowania. 

Podkreślił, że dofinansowanie otrzymano na inwestycję polegającą na modernizacji  

infrastruktury elektroenergetycznej budynków szpitala, w której wnioskowano o najmniejszą 

kwotę, tj. 5 mln. zł. 

Podczas ubiegania się o środki nie musiała być gotowa dokumentacja ponieważ wniosek 

mógł zawierać tylko 500 znaków, przy czym załącznik, stanowiący uzupełnienie opisu mógł 

być rozszerzony do 2000 znaków.    

W przypadku obowiązywania tej samej zasady to, od przyznania środków od promesy jest pół 

roku na ogłoszenie przetargu. Jeżeli są jeszcze dodatkowe pomysły to można je zgłosić, tylko 

należy pamiętać o tym , że jeżeli nabór ma ruszyć teoretycznie na przełomie listopada/grudnia 

i w miesiącu lutym nastąpi ogłoszenie to następnie przez okres pół roku musi zostać 

ogłoszony przetarg. W przypadku braku dokumentacji będzie to czas na jej przygotowanie.  

Jeżeli są to wnioski drogowe i obejmują przebudowę np. kanalizacji, rowów czy wycinkę 

drzew  to nie jest realne  opracowanie dokumentacji ponieważ przez wyżej wyznaczony czas 

z RDOŚ i Wodami Polskimi nie jest możliwe dokonanie uzgodnień .Trwa to wszystko u nich 

długo. 

Poinformował Radnych, że mogą nadał zgłaszać propozycje inwestycji, które następnie 

zostaną rozważone i złożone w następnym naborze. W protokołach Zarządu Radni mają 

szczegółowo wyjaśnione jakie wnioski, na jakie inwestycje  i przez kogo zostały złożone. 

Materiał może ponownie zostać przesłany Radnym.  

 

Radna Rady Powiatu w Pleszewie, Jolanta Pankowiak – zwróciła się do Radnych z apelem 

o wsparcie zbiórki z przeznaczeniem dla mieszkańca Powiatu, którym jest trzyletni chłopiec 

u którego zdiagnozowano nowotwór złośliwy neuroblastoma. Na terenie miasta Pleszewa 

działają akcje charytatywne, które zbierają fanty, które przekazywane są na aukcje. Radna 

zachęca, żeby np. zbędne rzeczy dowieźć do Pana Konrada Świderskiego, który następnie 

sprzedaje przedmioty na aukcji, a z otrzymanych środków wspiera osoby potrzebujące. 

Należy pamiętać o potrzebujących i chorych. Warto pomagać. 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Wojciech Maniak – odniósł się do wypowiedzi 

Radnego, Andrzeja Biesiady słowami: „znam stanowisko Zbyszka Duszczaka i muszę Ci 
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powiedzieć, że jest całkowicie odmienne od twojego. Ty masz oczywiście swoje teorie i nie 

zamierzam ich zmieniać. Po prostu nie chcę z tym dyskutować. A odnośnie edukacji mojej 

matematycznej nie musisz się mną martwić”. 

Odnosząc się do wypowiedzi Radnej, Jolanty Pankowiak w kwestii wsparcia dla chorego na 

nowotwór chłopca powiedział, że w przedostatnią niedzielę m.in. przy wsparciu Powiatu 

Pleszewskiego, Starostwa Powiatowego, Radnego Marka Szewczyka, Firmie Gaspol został 

zorganizowany turniej siatkówki w Dobrzycy. Podczas turnieju zebrano 2200 zł 

z przeznaczeniem na leczenie dziecka, o którym wspomniała Radna.  Wspólnie z Radną 

zachęca do przyłączenia się do akcji charytatywnych.  

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka – powiedział, że: „można zaklinać 

rzeczywistość, ale prawda jest taka, że na spotkaniu wszystkich Radnych w sali 107 

potwierdzam słowa Pana Radnego, Andrzeja Biesiady dotyczącej umowy dżentelmeńskiej 

jeżeli chodzi o rotacyjne przewodniczenie komisji. Taka jest prawda, tak było, taka była 

umowa. Natomiast powiem szczerze, że ja bardziej spodziewałem się na dzisiejszej sesji 

wniosku Klubu PSL dot. zmiany w szefowaniu komisji, a nie Klubu Radnych PIS-u, właśnie 

w imię tych zasad, które wtedy ustaliliśmy wszyscy Radni. Dlatego troszeczkę jestem 

rozczarowany, że takiego wniosku, jak na poprzedniej sesji na tej sesji nie ma. Jak widać 

umowa dżentelmeńska dotyczy tylko opozycji, co stwierdzam z przykrością. Dziękuję 

bardzo”. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek –  odniósł się do 

wypowiedzi Radnego, Wojciecha Maniaka i Radnego Mirosława Kuberki. „Miałem okazję 

uczestniczyć  w tym spotkaniu, o którym Pan Mirosław Kuberka mówił i na tym spotkaniu 

była bardzo burzliwa dyskusja. Ja tylko przypomnę jeden fakt. W pewnym momencie Pan 

Radny Mirosław Kuberka poprosił o wyjście na korytarz Pana Radnego, Krystiana Klaka. 

Wyszli i wrócili po kilku minutach i zakomunikowali, dokładnie nie pamiętam ale decyzja 

była taka, że pierwsze 30 miesięcy będzie sprawował funkcję Pan Mirosław Kuberka, 

a później będzie sprawował ktoś inny. Była też sugestia Pana Radnego Mirosława Kuberki, że 

ta funkcja jest przynależna do jego Klubu. Delikatnie odpowiedziałem, że kompetencje w tej 

sprawie ma Rada Powiatu. I to było jedno, jedyne zobowiązanie, które słyszałem, a chciałbym 

powiedzieć, że byłem od samego początku do końca”. 

      

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Zbigniew Duszczak –  powiedział: „Panie 

Przewodniczący, Wysoka Rado, ja najwidoczniej nie byłem na tej sali 107, bo nie słyszałem 

takiej deklaracji. Co mogę powiedzieć, na początku, gdy uzgadnialiśmy, kto będzie 

przewodniczącym z moich ust nie padło słowo „zgoda”, „obiecuję”, a padło słowo 

„zobaczymy”. Dziękuję bardzo.” 

 

Radna Rady Powiatu w Pleszewie, Jolanta Pankowiak – powiedział „Szanowni Państwo, 

to może jeszcze wrócimy tutaj do początków naszej kadencji, bo fakt ja nie uczestniczyłam 

w tym spotkaniu, o którym tu Panowie mówili, ale uczestniczyłam w posiedzeniu Klubu, do 

którego należał Zbigniew od początku i to było uzgodnienie na Klubie. To było uzgodnienie 

na Klubie, mieliśmy się dogadać i tak się dogadaliśmy, że Renata po połowie kadencji 
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przekazała przewodniczenie mnie, potem Radni z Klubu PSL wystąpili o to, żeby przekazać 

tutaj koledze też przewodniczenie. Myślałam, że tak samo nastąpi, tym bardziej, że po 

ostatniej sesji nawet zapewnialiście Państwo z koalicji, że zagłosujecie za Andrzejem. 

Właśnie jestem rozczarowana. No ale cóż taka jest moc koalicji, no nie widzę tu z waszej 

strony woli przekazania czy współpracy, bo widzę, że cały czas pokazujecie, że jesteście 

silniejsi, bo jesteście”.  

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Andrzej Biesiada – powiedział, że: „temat tej uchwały 

należy zakończyć, bo sami wiecie, jak jest. Ja tylko chciałem podziękować koledze Wojtkowi 

i Zbyszkowi za naprawdę bardzo merytoryczne wypowiedzi godne Radnych Powiatowych. 

Naprawdę gratuluję. Dziękuję”.    

 

Ad. 12 

Zamknięcie obrad 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek - wobec wyczerpania 

porządku obrad o godz.11:40 zamknął posiedzenie XXIV sesji Rady Powiatu w Pleszewie  

w dniu 29 października 2021 roku. 

 

 

Protokołowała     Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie 

 /-/       /-/  

Aleksandra Marciniak     Marian Adamek  

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Lista obecności, 

2. Porządek obrad, 

3. Lista głosowania imiennego Radnych w sprawie wniosku Zarządu Powiatu 

o rozszerzenie porządku obrad poprzez dodanie punktu nr 9 – podjęcie uchwały 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Pleszewskiego,  

4. Wniosek  Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość, o zwolnienie Radnego Zbigniewa 

Duszczaka z funkcji przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 

5. Lista głosowania imiennego Radnych w sprawie wniosku Klubu radnych PiS 

o rozszerzenie porządku obrad poprzez wprowadzenie zmian w przewodniczeniu Komisji 

Oświaty, Kultury i Sportu, 

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

Powiatu w Pleszewie VI kadencji w dniu 28 września 2021 r., 

7. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie od poprzedniej sesji, 
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8. Uchwała Nr XXIV/176/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 października 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 XXIV/177/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 października 2021 r. 

w sprawie (zmiany uchwały nr XXI/166/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 lipca 

2021r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadań samorządu województwa dotyczących 

zwiększenia dostępności i podnoszenia jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie 

leczenia uzależnienia od alkoholu, 

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

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

do realizacji zadań samorządu województwa dotyczących zwiększenia dostępności 

i podnoszenia jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenia uzależnienia od 

alkoholu, 

12. Uchwała Nr XXIV/178/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 października 2021 r. 

w sprawie zmiany  uchwały Nr XVII/143/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 

lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii rozwoju powiatu 

pleszewskiego do roku 2030, 

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

Nr XVII/143/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie 

przystąpienia do opracowania Strategii rozwoju powiatu pleszewskiego do roku 2030, 

14. Uchwała Nr XXIV/179/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 października 2021 r. 

w sprawie zmiany   Uchwały Nr XXII/169/2021 z dnia 13 sierpnia 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,  

15. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie Uchwały 

Nr XXII/169/2021 z dnia 13 sierpnia 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,  

16. Uchwała Nr XXIV/180/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 października 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Pleszewskiego, 

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

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego, 

18. Uchwała Nr XXIV/180/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 października 2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/29/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 

2019 r. w sprawie określenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz 

określenia zakresu jej zadań, 

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

IV/29/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia 

składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz określenia zakresu jej zadań, 
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20. Interpelacja Radnego Wojciecha Barszczewskiego w sprawie wykonania wnioskowanych 

podczas zebrań wiejskich w Gminie Czermin pilnych prac w zakresie bieżącego 

utrzymania i remontów dróg powiatowych. 

 

 

 

 


