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Protokół Nr XXIX/2022 

z sesji Rady Powiatu w Pleszewie 

w dniu 26 maja 2022 r., 

o godz. 12:00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pleszewie, 

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

 

W sesji udział wzięli Radni wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot.). 

 

Ad. 1 

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

 

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

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 (zał. 

nr 1 prot.) stwierdził quorum, na 19 Radnych w obradach uczestniczy 19.  

 

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 prot.). 

 

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

 

Ad. 3 

Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu w Pleszewie VI kadencji, w dniu 30 marca 

2022 roku. 

 

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

był dostępny do wglądu w Biurze Rady. Wobec braku uwag do protokołu zarządził 

głosowanie.  

 

Rada Powiatu w Pleszewie przyjęła, jednogłośnie (19 głosów „za”), protokół z XXVIII sesji 

Rady Powiatu w Pleszewie, w dniu 30 marca 2022 roku. Uwag nie zgłoszono. 

 

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

Powiatu w Pleszewie VI kadencji w dniu 30 marca 2022 r. stanowi załącznik nr 3 protokołu. 

 

Ad. 4 

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie od poprzedniej sesji (zał. nr 4 prot.). 
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Starosta Pleszewski,  Maciej  Wasielewski –   poinformował,     że   sprawozdanie Starosty 

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

sesyjnymi.  

W uzupełnieniu przedstawił informacje z posiedzenia Zarządu w dniu 26 maja 2022 roku. 

Podczas posiedzenia w dniu 26 maja 2022 r. Zarząd  zatwierdził wyniki postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn. „Modernizacja infrastruktury 

elektroenergetycznej wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków Pleszewskiego 

centrum Medycznego”.   

Wykonanie  podzielono na dwa zadania. 

− zadanie nr 1: „Termomodernizacja budynków Pleszewskiego Centrum Medycznego 

w Pleszewie  Sp. z o.o.” W ramach zamówienia wpłynęły 2 oferty. Wartość 

kosztorysowa zadania wyniosła 5 389 000zł.  W wyniku przeprowadzonego 

postępowania i oceny ofert, realizację wyżej wymienionego zadania powierzy się  : 

JACK-BUD Polska SP.ZO.O. SP.K. ul. Obornicka 352, 60-689 Poznań.   

W/w firma przedstawiła korzystniejszą ofertę. Cena za wykonanie zadania : 

5.339.421,19 zł., 

− zadanie nr 2: „Sporządzenie dokumentacji projektowej i wymiana istniejącej 

rozdzielnicy SN, transformatorów SN/nn i głównych rozdzielnic nn-0,4kV 

w istniejącej abonenckiej stacji transformatorowej w Pleszewskim Centrum 

Medycznym   w Pleszewie”. Wartość kosztorysowa zadania wyniosła 1500 000zł. Dla 

zadania nr 2  wpłynęła 1 oferta CONCEPT SP.Z . ul. Budowlanych 5, 63-400 Ostrów  

Wielkopolski. W  celu realizacji zadania wybrano ofertę firmy CONCEPT SP.Z O.O. 

ul. Budowlanych 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Cena za wykonanie zadania : 

2.321.010,00 zł. 

Podczas tego samego posiedzenia Zarząd zapoznał się z wynikami stacji Sanepid-u w kwestii 

kontroli w jednostkach oświatowych (LO, ZSU-G, Zespół Placówek Specjalnych, Pogotowie 

Opiekuńcze i Dom Dziecka). Wyniki kontroli zakwestionowano pozytywne. W niektórych 

jednostkach wskazano na drobne uwagi i zalecono  odświeżenie pomieszczeń. W okresie 

wakacyjnym  będzie możliwe odmalowanie pomieszczeń. Największe zastrzeżenia wykazano 

w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, głównie w Zespole Placówek 

Specjalnych i Domie Dziecka. Jednak nie wiele w tym obszarze można zdziałać ponieważ 

wymaga to zabezpieczenia w przyszłości dużych środków. W przyszłym roku do tematu 

można powrócić.  W ZST w Pleszewie zwiększy się dostępność dla osób niepełnosprawnych.   

 

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

od poprzedniej sesji (załącznik nr 4 protokołu).  

 

Ad. 5 

Sprawozdanie Roczne Komendanta Powiatowego Policji w Pleszewie za 2021 rok wraz 

z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

 

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

otrzymali sprawozdanie wraz z materiałami sesyjnym. Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej 
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i Bezpieczeństwa Publicznego przez aklamację przyjęła w/w sprawozdanie. Komisji 

Przewodniczył, Mirosław Maruszewski. 

Poprosił o zgłaszanie pytań i uwag do przedłożonego sprawozdania jak powyżej.  

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Maruszewski – poinformował, że w dniu 25 

maja b.r. odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa 

Publicznego. Podczas tego posiedzenia komisja rozpatrywała sprawozdanie roczne 

Komendanta Powiatowego Policji w Pleszewie za 2021 rok wraz 

z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. W zastępstwie za komendanta 

w posiedzeniu brał udział jego przedstawiciel, Pan Mariusz Michalczak, który w sposób 

szczegółowy omówił sprawozdanie za ubiegły rok. Członkowie komisji skierowali do 

pracownika policji  wiele pytań, które dotyczyły głównie funkcjonowanie jednostki w czasie 

nadzorowania osób przebywających w kwarantannie i izolacji w związku z Covid – 19. 

Ponadto zadano pytania dot. aktualnej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa ze szczególnym 

uwzględnieniem przebywających na terenie Powiatu uchodźców z Ukrainy. Na wszystkie 

zadane pytania członkowie komisji otrzymali odpowiedzi. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – w uzupełnieniu do 

przedmówcy powiedział, że przedstawiciele z obydwóch komend wyjaśnili zasady 

funkcjonowania nr alarmowego  112 oraz omówili związane z tym ważne sprawy i kwestie . 

Na wszystkie zadane pytania Radni otrzymali odpowiedzi.   

 

Wobec braku uwag Rada Powiatu w Pleszewie przyjęła przez aklamację Sprawozdanie 

Roczne Komendanta Powiatowego Policji w Pleszewie za 2021 rok wraz 

z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego stanowiące załącznik nr 5 

protokołu.  

 

Ad. 6 

Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie za 2021 

rok wraz z informacją o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej 

 

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

otrzymali sprawozdanie wraz z materiałami sesyjnym. Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej 

i Bezpieczeństwa Publicznego przez aklamację przyjęła w/w sprawozdanie. Komisji 

Przewodniczył, Mirosław Maruszewski. 

Poprosił o zgłaszanie pytań i uwag do przedłożonego sprawozdania jak powyżej.  

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Maruszewski – podczas tego samego  

posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego, t.j. w dniu 

25 maja b.r. w zastępstwie za komendanta w posiedzeniu brał udział jego przedstawiciel, Pan 

Wademar Barański, który omówił sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej 

Straży Pożarnej w Pleszewie za 2021 rok wraz z informacją o stanie bezpieczeństwa 

i ochrony przeciwpożarowej. Radnym udzielono  odpowiedzi na zadane pytania m.in. 
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z zakresu aktualnego zagrożenia spowodowanego suszą oraz funkcjonowania telefonu 

alarmowego 112.  

 

Wobec braku uwag Rada Powiatu w Pleszewie przyjęła przez aklamację Sprawozdanie 

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie za 2021 rok wraz 

z informacją o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej stanowiące załącznik nr 6 

protokołu.  

 

Ad. 7 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Pleszewskiego na 2022 rok. 

 

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

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

2022 rok przekazano Radnym wraz z materiałami sesyjnymi oraz został pozytywnie 

zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Finansów i Planowania. Komisji Przewodniczył, 

Przemysław Kazuś. Poprosił o zgłaszanie pytań i uwag do przedłożonego projektu uchwały  

w sprawie zmiany budżetu   Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok. 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Przemysław Kazuś – poinformował, że w dniu 25 maja 

2022r. odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania. W obradach komisji 

uczestniczyli wszyscy członkowie komisji. Wszystkie zmiany zawarte w projekcie uchwały  

zostały szczegółowo omówione przez Skarbnika Powiatu oraz Starostę Pleszewskiego 

podczas posiedzenia komisji.  

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

budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok obejmują: 

− zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetu o 271 901,48zł tj. środki Funduszu 

Przeciwdziałania COVID – 19 przeznaczone na dofinansowanie działalności domów 

pomocy społecznej, w tym dla Domu Pomocy Społecznej  w Pleszewie oraz dla Domu 

Pomocy Społecznej w Broniszewicach, 

− zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 116 640zł, tj. środki 

z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających 

z Programu Wieloletniego „Senior+”  na lata 2021 – 2025, Dzienny Dom Senior +, 

Moduł II, 

− wprowadzenie do budżetu Powiatu Pleszewskiego środków pomocy finansowej 

z Miasta i Gminy Pleszew w kwocie 1000 000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 

zadania pn. „Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie Bloku Operacyjnego wraz 

z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii 

i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym”, 

− zmiany dotyczące realizacji ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dochody 

i wydatki zwiększa się o 430 500zł. 

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie 

zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022. Ponadto podczas posiedzenia komisji 
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analizowano kwestię nadmiernego wzrostu cen ogrzewania oraz energii elektrycznej. 

Aktualnie wszystkie jop w porównaniu do r. ub. poniosły już koszty, które stanowią 

całoroczne koszty z roku 2021r. Podkreślił, że minęło nawet nie całe pół roku. Ponadto 

przypomniał, że we wszystkich jednostkach założono panele fotowoltaiczne. Jest to znacząca 

oszczędność, pomimo tego wzrost energii elektrycznej spowodował wzrost wydatków. 

 

Starosta Pleszewski,  Maciej  Wasielewski –  przypomniał, że na Zarządzie Powiatu  

rozpatrzono ważną inwestycję dla szpitala w ramach Polskiego Ładu Transformatorownia 

i docieplenie. W budżecie jest kolejna ważna inwestycja w ramach Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych.  Aktualnie w budżecie zabezpieczono 6000 000 na „Rozbudowę, 

modernizacja oraz doposażenie Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii 

i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum 

Medycznym”. Do przetargu przystąpiono już w ub.r. Jest to inwestycja, której koszt wyniesie 

ok 30 mln. zł.  Szpital również dołoży do inwestycji z własnych środków. 1000 000zł na 

zadanie  przeznaczył samorząd MiG Pleszew. Po wprowadzeniu tych środków w budżecie 

Powiatu na ten cel będzie już zabezpieczone 7000 000zł. Podziękował za wsparcie. 

Przypomniał, że w ub.r. odbyło się spotkanie z Wójtami, Burmistrzami, Przewodniczącymi 

Rad wszystkich gmin wchodzących w skład Powiatu. Wówczas każda z gmin zadeklarowała 

wsparcie finansowe dla szpitala z przeznaczeniem na inwestycję jak powyżej. Przyszłość 

pleszewskiego  szpitala stanowi blok operacyjny, anestezjologia, intensywna terapia 

i położnictwo. Podziękował Burmistrzowi MiG Pleszew oraz wszystkim radnym miejskim za 

to, że jako pierwsi przekazują środki. Pozostałe gminy również zadeklarowały wsparcie 

finansowe i do końca kadencji przekażą środki na planowaną inwestycję.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – w odniesieniu do 

wypowiedzi Przewodniczącego Komisji Budżetu, Planowania i Inwestycji zawnioskował do 

Pana Starosty oraz Skarbnika, aby w uzgodnieniu z przewodniczącym Komisji Budżetu na 

kolejną sesję absolutoryjna, planowaną na koniec miesiąca czerwca dla Radnych opracować 

skrótową, syntetyczną informację dot. dochodów i wydatków budżetowych za 2022r.. 

Wobec braku dalszych uwag zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu 

w Pleszewie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu ( 19 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 

„wstrzymujących”), podjęła Uchwałę Nr XXIX/219/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 

26 maja 2022 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok (zał.7 nr  prot.). 

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Pleszewskiego na 2022 rok stanowi załącznik nr 8 protokołu. 

 

Ad. 8 

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

Gminie Gołuchów opracowania dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku 

Bielawy – Cieśle”. 
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Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – poinformował, że   projekt 

uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na powierzenie Gminie Gołuchów opracowania dokumentacji projektowej na realizację 

zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w zakresie budowy ścieżki rowerowej 

na odcinku Bielawy – Cieśle” przekazano Radnym wraz z materiałami sesyjnymi oraz został 

pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Finansów i Planowania. Poprosił 

o zgłaszanie pytań i uwag do przedłożonego projektu uchwały, jak powyżej.  

 

Starosta Pleszewski,  Maciej  Wasielewski –  poinformował, że Wójt Gminy Gołuchów 

pismem z dnia 16.05.2022r. zwrócił się do Powiatu Pleszewskiego z propozycją realizacji 

zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w zakresie budowy ścieżki rowerowej 

na odcinku Bielawy – Cieśle”. Przedmiotowa droga powiatowa jest w dobrym stanie, jednak 

Wójt Gminy Gołuchów chce dobudować ścieżkę rowerową. Powiat ma zleconych 

dokumentacji do realizacji bardzo dużo i projektanci nie są wstanie więcej w tym roku 

wykonać. W związku z powyższym opracowanie dokumentacji powierzono Gminie 

Gołuchów, która pokryje wszystkie związane z tym koszty. Doświadczenia w zakresie 

współpracy z poszczególnymi gminami są dobre. Przypomniał, że Wójt Gminy Gołuchów 

opracował dokumentację dot. budowy ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 

Krzywosądów – Kuchary w ramach Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.  

 

Wobec braku dalszych uwag zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu 

w Pleszewie w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Gołuchów opracowania 

dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P 

w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Bielawy – Cieśle”. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu ( 19 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 

„wstrzymujących”), podjęła Uchwałę Nr XXIX/220/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 

26 maja 2022 w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Gołuchów opracowania 

dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P 

w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Bielawy – Cieśle” (zał. nr 9 prot.). 

 

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

wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Gołuchów opracowania dokumentacji projektowej 

na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w zakresie budowy ścieżki 

rowerowej na odcinku Bielawy – Cieśle” stanowi załącznik nr 10 protokołu. 

 

Ad. 9 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie Powiatowego programu 

zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego 

na lata 2022-2024. 

 

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

uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie Powiatowego programu zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2022-

2024 przekazano Radnym wraz z materiałami sesyjnymi oraz został pozytywnie 
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zaopiniowany przez Komisję Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego. 

Komisji Przewodniczył, Mirosław Maruszewski. Przypomniał, że przedmiotowa uchwała 

podejmowana jest cyklicznie co trzy lata. Poprosił o zgłaszanie pytań i uwag do 

przedłożonego projektu uchwały, jak powyżej.  

Wobec braku uwag zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie 

w sprawie Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego na lata 2022-2024. 
 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu ( 19 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujące”), 

podjęła Uchwałę Nr XXIX/221/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 maja 2022 r. 

w sprawie Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego na lata 2022-2024 (zał. nr 11 prot.).  

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie Powiatowego programu 

zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego 

na lata 2022-2024 stanowi załącznik nr 12 protokołu. 

 

Ad. 10 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany Uchwały  Nr XXV/189/2021 

Rady Powiatu  w Pleszewie  z dnia 28 grudnia 2021 roku  w sprawie  wysokości diet dla 

radnych Rady Powiatu w Pleszewie oraz sposobu  ustalania należności  z tytułu  zwrotu 

kosztów podróży służbowych.   

 

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

uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany Uchwały  Nr XXV/189/2021 Rady 

Powiatu  w Pleszewie  z dnia 28 grudnia 2021 roku  w sprawie  wysokości diet dla radnych 

Rady Powiatu w Pleszewie oraz sposobu  ustalania należności  z tytułu  zwrotu kosztów 

podróży służbowych przekazano Radnym wraz z materiałami sesyjnymi oraz został 

pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Finansów i Planowania. Poprosił 

o zgłaszanie pytań i uwag do przedłożonego projektu uchwały, jak powyżej.  

Wobec braku dalszych uwag zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu 

w Pleszewie w sprawie zmiany Uchwały  Nr XXV/189/2021 Rady Powiatu  w Pleszewie  

z dnia 28 grudnia 2021 roku  w sprawie  wysokości diet dla radnych Rady Powiatu 

w Pleszewie oraz sposobu  ustalania należności  z tytułu  zwrotu kosztów podróży 

służbowych.   

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu ( 19 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 

„wstrzymujących”), podjęła Uchwałę Nr XXIX/222/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 

26 maja 2022 w sprawie zmiany Uchwały  Nr XXV/189/2021 Rady Powiatu  w Pleszewie  

z dnia 28 grudnia 2021 roku  w sprawie  wysokości diet dla radnych Rady Powiatu 

w Pleszewie oraz sposobu  ustalania należności  z tytułu  zwrotu kosztów podróży 

służbowych (zał. nr 13 prot.). 

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XXV/189/2021 Rady Powiatu  w Pleszewie  z dnia 28 grudnia 2021 roku  w sprawie  
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wysokości diet dla radnych Rady Powiatu w Pleszewie oraz sposobu  ustalania należności  

z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych stanowi załącznik nr 14 protokołu. 

 

Ad. 11 

Wnioski i oświadczenia radnych 

  

Radna Rady Powiatu w Pleszewie, Renata Reszel – zabrała głos w sprawie organizowania 

powiatowych konkursów i imprez. Powiat się chce chwalić i pokazywać swoją działalność. 

W związku z powyższym Radna ma prośbę  dot. większej mobilizacji  w zakresie 

organizowania czy uczestniczenia w imprezach czy uroczystościach powiatowych lub też 

współudział. Otrzymuje informacje, że są świetnie zorganizowane konkursy, wspaniałe 

regulaminy lecz niestety nauczyciele, którzy opiekują się dziećmi, np. w konkursach 

plastycznych nie otrzymują informacji zwrotnej, szkoły również nie otrzymują informacji 

zwrotnej, a to jest ważne i najbardziej dla tych dzieci oraz dla  prowadzących. Jest to swoisty 

sposób promowania. Stwierdziła brak informacji o uroczystościach na które Powiat jest 

zapraszany. Rozumie, że organizator nie musi wszystkich zapraszać osobno, ale chciałaby by 

wiedzieć, o mających się odbyć uroczystościach, t.j. nadanie sztandaru pleszewskiej 

Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Nie wszyscy wiedzieli, że taka 

uroczystość się odbędzie. Radna nie ma uwag do organizatora w tym zakresie, jednak chodzi 

jedynie o tą informację dot.  spotkania. Radni mogliby uczestniczyć np. chociażby na Mszy 

Świętej   w Kościele lub w imprezach plenerowych. Podziękowała Panu Przewodniczącemu, 

że Radni mogli uczestniczyć w spotkaniu , które odbyło się w PCM. Uczestnictwo 

w imprezach jest ważne dla Radnych, którzy w pewien sposób chcą również wesprzeć 

Powiat.  

 

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

29 maja o godz. 18:00 w Zajezdni Kultury odbędzie się koncert dobroczynny na rzecz Domu 

Dziecka w Pleszewie. Podczas koncertu będzie organizowana zbiórka środków na 

zorganizowanie wypoczynku letniego dla wychowanków domu. O poinformowanie na sesji 

o w/w akcji prosił Radny Michał Kaczmarek. Poprosił Radnych o wzięcie udziału 

w koncercie. 

Kolejna sesja absolutoryjna planowana jest na koniec miesiąca czerwca. Zwrócił się 

w szczególności do Komisji Rewizyjnej, a także innych komisji o rozpoczęcie prac, aby 

sprawnie z otrzymanym materiałem z RIO procedurę absolutoryjną w miesiącu czerwcu 

zakończyć. 

Wspólnie ze Starostą Pleszewskim ustalił, że kolejne sesje odbywać się będą z udziałem 

zaproszonych gości.  

Dołącza się podziękowań Starosty Pleszewskiego w zakresie deklaracji jednostek samorządu 

terytorialnego Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa, 

modernizacja oraz doposażenie Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii 

i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum 

Medycznym”.  Samorządy gminne zadeklarowały przekazanie środków do końca kadencji. 

Należy mieć świadomość, że inne gminy Powiatu są mniejsze i nie będą wstanie przekazać 
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dużych kwot. Ważna jest wspólna praca, współpraca i współdziałanie na rzecz pleszewskiego 

szpitala. 

 

Ad. 12 

Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek - wobec wyczerpania 

porządku obrad o godz. 12:31 zamknął posiedzenie XXIX sesji Rady Powiatu w Pleszewie 

w dniu 26 maja 2022 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 przyjęcia protokołu z XXVIII sesji Rady 

Powiatu w Pleszewie VI kadencji w dniu 30 marca 2022 r. 

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

5. Sprawozdanie Roczne Komendanta Powiatowego Policji w Pleszewie za 2021 rok wraz 

z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego, 

6. Sprawozdanie Roczne Komendanta Powiatowego Policji w Pleszewie za 2021 rok wraz 

z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego, 

7. Uchwała Nr XXIX/219/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 maja 2022 w sprawie 

zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok, 

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

Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok, 

9. Uchwała Nr XXIX/220/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 maja 2022 w sprawie 

wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Gołuchów opracowania dokumentacji 

projektowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w zakresie 

budowy ścieżki rowerowej na odcinku Bielawy – Cieśle” , 

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

w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Gołuchów opracowania dokumentacji 

projektowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w zakresie 

budowy ścieżki rowerowej na odcinku Bielawy – Cieśle”, 

11. Uchwałę Nr XXIX/221/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 maja 2022 r. 

w sprawie Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2022-2024. 
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12. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie Powiatowego 

programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego na lata 2022 – 2024, 

13. Uchwała Nr XXIX/222/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 maja 2022 w sprawie 

zmiany Uchwały  Nr XXV/189/2021 Rady Powiatu  w Pleszewie  z dnia 28 grudnia 2021 

roku  w sprawie  wysokości diet dla radnych Rady Powiatu w Pleszewie oraz sposobu  

ustalania należności  z tytułu  zwrotu kosztów podróży służbowych, 

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

Nr XXV/189/2021 Rady Powiatu  w Pleszewie  z dnia 28 grudnia 2021 roku  w sprawie  

wysokości diet dla radnych Rady Powiatu w Pleszewie oraz sposobu  ustalania należności  

z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych. 

 

 


