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Protokół Nr XXV/2021 

z sesji Rady Powiatu w Pleszewie 

w dniu 28 grudnia 2021 r., 

o godz. 14:00, 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 XXV 

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 18. Nieobecny Radny 

Andrzej Biesiada.  

 

 

Ad. 2 

Przedstawienie porządku obrad. 

 

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

wraz z materiałami sesyjnymi otrzymali porządek obrad. 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. 

 

Od godz. 14.03 w obradach uczestniczy Radny Andrzej Biesiada. Stan Radnych obecnych na 

obradach wynosi 19.  

 

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

27 grudnia 2021 przypadła 103 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego.  

W tym roku po raz pierwszy rocznicę obchodzono jako święto państwowe ponieważ Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę dot. ustanowienia Narodowego Dnia Zwycięskiego 

Powstania Wielkopolskiego. Ustawa j. w. została poparta jednogłośnie przez Senat 

Rzeczypospolitej Polskiej i podpisana przez Prezydenta Polski. W imieniu Zarządu Powiatu 

i Rady Powiatu podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do ustanowienia tego święta, 

świętem państwowym.  

Przypomniał, że przez wiele lat różni ludzie i władze walczyli o to, żeby rocznica wybuchu 

Powstania Wielkopolskiego była świętem państwowym. Poprosił wszystkich zebranych 

o powstanie, aby uczcić minutą ciszy i oddać hołd Powstańcom Wielkopolskim. 
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Zaprosił Radnych, do udziału po zakończeniu sesji Rady Powiatu przed starostwem pod 

tablicami pamiątkowymi „Bohaterów Niepodległości” i d-cy powstańczego Pułku Strzelców 

Pleszewskich ppor. Ludwika Bociańskiego. Delegacje złożą wiązanki kwiatów.  

 

Ad. 3 

Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu w Pleszewie VI kadencji, w dniu 

29 października 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 (19 głosów „za”), protokół z XXIV sesji 

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

 

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

Powiatu w Pleszewie VI kadencji w dniu 29 października 2021 r. stanowi załącznik 

nr 3 protokołu. 

 

Burmistrz Gminy Chocz, Marian Wielgosik – podziękował samorządowi powiatowemu za 

współpracę. Cały rok pracowano wspólnie i uczciwie po to, żeby w każdym z samorządów 

udało się realizować potrzeby mierzone od dołu. W wyniku zaangażowania Powiatu  na 

terenie Gminy Chocz udało się zrealizować dwie oczekiwane inwestycje. Jest to wspólny 

sukces, za który podziękował.  

Ponadto powiedział, że trwa nadal poświąteczny okres radości wynikający z obchodzonych 

Świąt Bożego Narodzenia oraz rocznicy wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. 

Jednocześnie korzystając z okazji, że zbliża się kolejne święto w imieniu samorządu gminy 

Chocz złożył najserdeczniejsze życzenia noworoczne, wszelkiej pomyślności,  sukcesów, 

które przekładają się bezpośrednio na funkcjonowanie samorządu gminnego.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – złożył życzenia od Rady 

Powiatu dla mieszkańców Gminy Chocz. W tym trudnym czasie życzył zdrowia, pomyślności 

i realizacji wszystkich planów w nadchodzącym roku. 

 

Burmistrz Gminy Chocz, Marian Wielgosik – uzupełnił swoją wypowiedź, że jego 

życzeniem jest to, aby pandemia minęła i pozwoliła na swobodne kontakty. 

 

Ad. 4 

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie od poprzedniej sesji (zał. nr 4 prot.). 

 

Starosta Pleszewski,  Maciej  Wasielewski –   poinformował,     że   sprawozdanie Starosty 

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

sesyjnymi. Poprosił o zgłaszanie pytań i uwag.  
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Rada Powiatu w Pleszewie przyjęła sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie 

od poprzedniej sesji (załącznik nr 4 protokołu). Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 5 

Sprawozdanie z działań podejmowanych przez: Nadzór Wodny w Pleszewie, Nadzór Wodny  

w Jarocinie,, Nadzór Wodny w Krotoszynie, Nadzór Wodny w Kaliszu, Nadzór Wodny 

w Koninie Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na obszarze Powiatu Pleszewskiego w 2021  

roku (zał. nr 5, 6, 7, 8, 9 prot.). 

 

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

otrzymali sprawozdania j. w. wraz z materiałami sesyjnymi. Sprawozdanie rozpatrywała 

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Komisji Przewodniczył, Krystian 

Klak. Odpowiedzi na ewentualne pytania do materiału  udzielone zostaną w formie pisemnej. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie przyjęła sprawozdanie z działań podejmowanych przez:  Nadzór 

Wodny w Pleszewie, Nadzór Wodny  w Jarocinie, Nadzór Wodny w Krotoszynie, Nadzór 

Wodny w Kaliszu, Nadzór Wodny w Koninie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie na obszarze Powiatu Pleszewskiego w 2021  roku. Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 6 

Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych (zał. nr 10,11, 12, 13, 14, 15 prot. ). 

 

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

oświadczenia Radnych złożone zostały  w ustawowych terminach. Przeprowadzono analizę 

wszystkich oświadczeń.  

W niektórych oświadczeniach wskazano nieprawidłowości i  należało w tych przypadkach 

dokonać korekt oświadczeń majątkowych.   

 

Ad. 7 

Sprawozdanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2020 rok (zał. nr 16 prot.). 

 

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

sprawozdanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  w Pleszewie za 2020 rok 

Radni otrzymali wraz materiałami sesyjnymi. Odpowiedzi na ewentualne pytania do 

materiału udzielone zostaną w formie pisemnej. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie przyjęła  Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2020 

rok (załącznik nr 16 protokołu). Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 8 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu w roku szkolnym 2020/2021 (zał. 

nr 17 prot.). 
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Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – poinformował, że Radni 

otrzymali sprawozdanie j. w.  wraz z materiałami sesyjnymi. Materiał rozpatrywała Komisja 

Oświaty, Kultury i Sportu. Komisji Przewodniczył, Zbigniew Duszczak. Zapytał, czy Radni 

mają uwagi bądź pytania do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu w roku 

szkolnym 2020/2021.  

 

Rada Powiatu w Pleszewie przyjęła informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu 

w roku szkolnym 2020/2021 (zał. nr 17 prot.). Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 9 

Informacja nt. drogownictwa oraz zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych (zał. nr 18 

prot.). 

 

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

otrzymali sprawozdanie j. w.  wraz z materiałami sesyjnymi. Materiał rozpatrywała Komisja 

Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego. Komisji Przewodniczył, 

Mirosław Maruszewski.  

 

Radna Rady Powiatu w Pleszewie, Renata Reszel – zwróciła uwagę, że z powodu aktualnie 

panujących warunków atmosferycznych widoczne są oblodzone chodniki oraz nie widać 

piaskarek (posypywarek do piasku i soli). Warunki stwarzają niebezpieczeństwo dla 

mieszkańców Powiatu. Zapytał, a kto odpowiada za nadzór.  

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski – wyjaśnił, że rejon Powiatu Pleszewskiego jest 

podzielony na 12 stref.  Nadzór nad poszczególnymi strefami powierzono 7 różnym firmom, 

wyłonionym w postępowaniu przetargowym.  Akcja zima zarządzana jest przez Dyrektor 

Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie. Podkreślił, że nie wszystkie chodniki podlegają 

zimowemu utrzymaniu przez Powiat, ponieważ przepisy określają, że za utrzymanie części 

odpowiedzialni są mieszkańcy. W związku z powyższym musiałby znać konkretny 

nieodśnieżony odcinek chodnika, aby wyjaśnić tą sprawę. Główne chodniki, nad którymi 

sprawuje nadzór Powiat są odśnieżane i utrzymywane w należytym stanie. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie przyjęła informację nt. drogownictwa oraz zimowego utrzymania 

dróg i ulic powiatowych (zał. nr 18 prot.). Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 10 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/84/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 

13 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu  określającego  wysokość oraz 

szczegółowe warunki  przyznawania  nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, 

za warunki pracy  oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających 

ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 

 

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

projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany uchwały Nr X/84/2019 Rady 
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Powiatu w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu  

określającego  wysokość oraz szczegółowe warunki  przyznawania  nauczycielom dodatków: 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy  oraz niektórych innych składników 

wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw przekazano 

Radnym wraz z materiałami sesyjnymi oraz został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 

Oświaty, Kultury i Sportu. Komisji Przewodniczył, Zbigniew Duszczak. 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 ustalenia regulaminu  określającego  wysokość oraz szczegółowe warunki  

przyznawania  nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy  

oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, 

szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw. 

 

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

podjęła Uchwałę Nr XXV/181/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu  określającego  wysokość oraz szczegółowe warunki  

przyznawania  nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy  

oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, 

szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw  (zał. nr 19  prot.).  

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu  

określającego  wysokość oraz szczegółowe warunki  przyznawania  nauczycielom dodatków: 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy  oraz niektórych innych składników 

wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw stanowi 

załącznik nr 20  protokołu. 

 

Ad. 11 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu 

Pleszewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3 Ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie na rok 2022”. 

 

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

projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu 

Współpracy Powiatu Pleszewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie 

na rok 2022” przekazano Radnym wraz z materiałami sesyjnymi oraz został pozytywnie 

zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu. Komisji Przewodniczył, Zbigniew 

Duszczak. 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 przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pleszewskiego 
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z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy 

o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie na rok 2022”. 

 

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

podjęła Uchwałę Nr XXV/182/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pleszewskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy 

o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie na rok 2022” (zał. nr 21  prot.).  

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały przyjęcia „Rocznego Programu 

Współpracy Powiatu Pleszewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie 

na rok 2022”stanowi załącznik nr 22  protokołu. 

 

Ad. 12 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji 

lokalnego rynku pracy w Powiecie Pleszewskim w latach 2021 – 2025. 

 

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

projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie uchwalenia Programu promocji 

zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Pleszewskim w latach 2021 – 

2025 przekazano Radnym wraz z materiałami sesyjnymi oraz został pozytywnie 

zaopiniowany przez Komisję Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego. 

Komisji Przewodniczył, Mirosław Maruszewski. Materiał przedłożył Powiatowy Urząd Pracy 

w Pleszewie. Poprosił o zgłaszanie pytań i uwag do przedłożonego projektu uchwał, jak 

powyżej.  

Wobec braku uwag zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie 

w sprawie uchwalenia Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 

w Powiecie Pleszewskim w latach 2021 – 2025. 

 

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

podjęła Uchwałę Nr XXV/183/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 

w Powiecie Pleszewskim w latach 2021 – 2025 (zał. nr 23  prot.).  

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały uchwalenia Programu promocji 

zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Pleszewskim w latach 2021 – 

2025 stanowi załącznik nr 24  protokołu. 

 

Ad. 13 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem 

i przechowywaniem  pojazdów. 

 

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

projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów 

związanych z usunięciem i przechowywaniem  pojazdów przekazano Radnym wraz 
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z materiałami sesyjnymi oraz został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Zdrowia, 

Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego. Komisji Przewodniczył, Mirosław 

Maruszewski. 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 ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem  

pojazdów. 

 

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

podjęła Uchwałę Nr XXV/184/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem  

pojazdów (zał. nr 25  prot.).  

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat 

i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem  pojazdów stanowi załącznik nr 26  

protokołu. 

 

Ad. 14 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok. 

 

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

projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej na 2022 rok przekazano Radnym wraz z materiałami sesyjnymi oraz został 

pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną. Komisji Przewodniczył, Wojciech 

Barszczewski. 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 zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok. 

 

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

podjęła Uchwałę Nr XXV/185/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok (zał. nr 27  prot.).  

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu 

kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok stanowi załącznik nr 28  protokołu. 

 

Ad. 15 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy  stałych Komisji  Rady Powiatu 

w Pleszewie  na 2022 rok. 

 

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

projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zatwierdzenia planów pracy  stałych 

Komisji  Rady Powiatu w  Pleszewie na 2022 rok przekazano Radnym wraz z materiałami 

sesyjnymi. Plany pracy przedłożyły i zaopiniowały pozytywnie wszystkie komisje stałe. 

Poprosił o zgłaszanie pytań i uwag do przedłożonego projektu uchwały, jak powyżej.  
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Wobec braku uwag zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy  stałych Komisji  Rady Powiatu w  Pleszewie na 2022 

rok. 

 

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

podjęła Uchwałę Nr XXV/186/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy  stałych Komisji  Rady Powiatu w  Pleszewie na 2022 

rok (zał. nr 29  prot.).  

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów 

pracy  stałych Komisji  Rady Powiatu w  Pleszewie na 2022 rok stanowi załącznik nr 30 

protokołu. 

 

Ad. 16 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Pleszewie na 2022 rok 

 

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

uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu 

w Pleszewie na 2022 rok przekazano Radnym wraz z materiałami sesyjnymi. Poprosił 

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

Wobec braku uwag zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie 

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Pleszewie na 2022 rok. 

 

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

podjęła Uchwałę Nr XXV/187/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Pleszewie na 2022 rok (zał. nr 31  prot.).  

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy 

Rady Powiatu w Pleszewie na 2022 rok stanowi załącznik nr 32  protokołu. 

 

Ad. 17 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu 

Powiatu w Pleszewie – Starosty Pleszewskiego. 

 

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

projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 

Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Pleszewie – Starosty Pleszewskiego przekazano 

Radnym wraz z materiałami sesyjnymi oraz został pozytywnie zaopiniowany przez Kluby 

Radnych Rady Powiatu w Pleszewie. 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 ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Pleszewie – 

Starosty Pleszewskiego. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu ( 18 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący”), 

podjęła Uchwałę Nr XXV/188/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. 
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w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Pleszewie – 

Starosty Pleszewskiego (zał. nr 33  prot.).  

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Pleszewie – Starosty Pleszewskiego stanowi 

załącznik nr 34  protokołu. 

 

Ad. 18 

Podjęcie uchwały 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 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 Kluby Radnych Rady Powiatu w Pleszewie. Poprosił o zgłaszanie pytań i uwag do 

przedłożonego projektu uchwał, jak powyżej.  

Wobec braku uwag zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie 

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 ( 16 głosów „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące”), 

podjęła Uchwałę Nr XXV/189/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 

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

należności z tytułu zwrotu kosztów  podróży służbowych (zał. nr 35 prot.). 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie wysokości diet dla 

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

kosztów  podróży służbowych stanowi załącznik nr 36  protokołu. 

 

Ad. 19 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Pleszewskiego na 2021 rok. 

 

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

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

2021 rok 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 uchwał, jak powyżej.  

 

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

2 grudnia 2021r. odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania. 

W obradach Komisji uczestniczyli wszyscy członkowie komisji.   

Przedstawił najistotniejsze zmiany zawarte w projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok oraz w projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego , dotyczące: 
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− zmiany w planie wydatków dot. zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa infrastruktury 

edukacji zawodowej w powiecie Pleszewskim – modernizacja  i doposażenia Zespołu 

Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego 

w Pleszewie”. 

Z uwagi na brak możliwości zakończenia zadania w 2021 roku, większość kosztów zostanie 

przeniesiona na 2022 rok. Szacowana wartość tych wydatków to 4 593 969,77zł i dotyczyć 

ma zapłaty za prowadzone prace remontowo – budowlane oraz zakup nowego wyposażenia 

dydaktycznego dla Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie i Centrum Kształcenia 

Zawodowego w Pleszewie., 

− zmiany dot. zwiększenia dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. 

Zmiany dokonuje się w związku z informacją Ministra Finansów o przyznaniu dla Powiatu 

Pleszewskiego kwoty 2 036 825 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku., 

− zmiany w zakresie przychodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek. 

O 2100 000zł zmniejsza się zaplanowane na 2021 rok przychody z tytułu planowanego 

kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Oznacza 

to, że w 2021 roku Powiat nie zaciągnie żadnych pożyczek i kredytów długoterminowych. , 

− zmiany w zakresie zadań drogowych. Zestawienie tych zmian zawarto w projekcie 

uchwały jak powyżej. 

 

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 dalszych 

uwag zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany 

budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok. 

 

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

„wstrzymujących”), podjęła Uchwałę Nr XXV/190/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 

28 grudnia 2021 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok (zał. nr 3 

prot.). 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Pleszewskiego na 2021 rok stanowi załącznik nr 38  protokołu. 

 

Ad. 20 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Pleszewskiego. 

 

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

projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego przekazano Radnym wraz 

z materiałami sesyjnymi oraz został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, 
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Finansów i Planowania. 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 zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Pleszewskiego. 

 

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

„wstrzymujących”), podjęła Uchwałę Nr XXV/191/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 

28 grudnia 2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Pleszewskiego (zał. nr 39 prot.). 

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

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego stanowi załącznik nr 40  protokołu. 

 

Ad. 21 

Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego: przedstawienie 

projektu uchwały wraz z uzasadnieniem, odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 

o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego, dyskusja nad projektem, 

głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Pleszewskiego. 
 

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

uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Pleszewskiego (zał. nr 41 prot.) przesłano Radnym w ustawowym terminie oraz 

został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Finansów i Planowania Rady 

Powiatu w Pleszewie. Komisji przewodniczył, Przemysław Kazuś.  Poprosił 

wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Pleszewie, Wojciecha Maniak o odczytanie opinii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie wieloletniej prognozy  finansowej Powiatu 

Pleszewskiego. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Wojciech Maniak – odczytał Uchwałę 

Nr SO-2/0957/162/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy  finansowej Powiatu 

Pleszewskiego (zał. nr 42 prot.). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – 

poinformował, że Uchwałę  Nr SO-2/0957/162/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy  

finansowej Powiatu Pleszewskiego Radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.  

Poprosił Starostę Pleszewskiego Macieja Wasielewskiego o przedstawienie propozycji zmian 

w ramach autopoprawki Zarządu Powiatu w Pleszewie do projektu uchwały w sprawie 

przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego (zał. nr 43 prot.).   
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Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski – przedstawił propozycje zmian w ramach 

autopoprawki  Zarządu Powiatu w Pleszewie do projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego (zał. nr 43 prot.). 

  

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – poprosił o zgłaszanie 

pytań do przedstawionej autopoprawki.  

- Nie zgłoszono. 

 

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

zarządził głosowanie autopoprawki Zarządu Powiatu w Pleszewie do projektu uchwały 

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (19 głosów „za”), przyjęła autopoprawkę Zarządu 

Powiatu w Pleszewie do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Pleszewskiego (zał. nr 43 prot.). 

Lista głosowania imiennego Radnych w sprawie przyjęcia autopoprawki Zarządu Powiatu 

w Pleszewie do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Pleszewskiego stanowi załącznik numer 44 protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – otworzył dyskusję nad 

projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Pleszewskiego uwzględniającym autopoprawkę Zarządu Powiatu. 

 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Pleszewskiego uwzględniającym autopoprawkę Zarządu Powiatu. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie 19 głosów „za”), podjęła Uchwałę  

Nr XXV/192/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego (zał. nr 45  prot.).  

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej 

prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego stanowi załącznik numer 46 protokołu. 

 

Ad. 22 

Uchwalenie budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok: przedstawienie projektu uchwały 

wraz z uzasadnieniem, odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 

uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok, odczytanie opinii komisji Rady 

Powiatu w Pleszewie o projekcie budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok, dyskusja nad 

projektem uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok, głosowanie projektu 

uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok. 

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

uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok (zał. nr  47 prot.) przesłano Radnym 



13 

 

w ustawowym terminie. Projekt uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok był 

przedmiotem obrad poszczególnych posiedzeń Komisji. Wszystkie komisje wydały 

pozytywne opinie o projekcie budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok (zał. 48, 49,50, 51, 

52 prot.). Uchwałę Nr SO-2/0957/162/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej 

Powiatu Pleszewskiego  na 2022 r. Radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.  

Poprosił Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Pleszewie, Wojciecha Maniaka 

o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej 

Powiatu Pleszewskiego na 2022. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Wojciech Maniak – odczytał Uchwałę 

Nr SO-2/0952/162/2/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu 

Pleszewskiego na 2022 rok (zał. nr 53 prot.). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – poprosił Starostę 

Pleszewskiego Macieja Wasielewskiego o przedstawienie propozycji zmian w ramach 

autopoprawki Zarządu Powiatu w Pleszewie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok.  
 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski – przedstawił propozycje zmian w ramach 

autopoprawki  Zarządu Powiatu w Pleszewie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok (zał. nr 54 prot.). 

  

 

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

autopoprawkę Zarządu Powiatu w Pleszewie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok przesłano Radnym wraz z materiałami 

sesyjnymi oraz pozytywnie zaopiniowała Komisja  Budżetu, Finansów i Planowania. Poprosił 

o zgłaszanie pytań do przedstawionej autopoprawki.  

- Nie zgłoszono. 

Wobec braku pytań zarządził głosowanie autopoprawki Zarządu Powiatu w Pleszewie do 

projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (19 głosów „za”), przyjęła autopoprawkę Zarządu 

Powiatu w Pleszewie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Pleszewskiego na 2022 rok (zał. nr 54 prot.). 

Lista głosowania imiennego Radnych w sprawie przyjęcia autopoprawki Zarządu Powiatu 

w Pleszewie do projektu uchwały w sprawie  uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego 

stanowi załącznik numer 55 protokołu. 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Przemysław Kazuś – odczytał Uchwałę Komisji 

Budżetu, Finansów i Planowania Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 2 grudnia 2021r. 
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w sprawie zaopiniowania projektu budżetu Powiatu Pleszewskiego zgodnie z załącznikiem nr 

52 protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – otworzył dyskusję nad 

projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok 

uwzględniającym autopoprawkę Zarządu Powiatu. 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Przemysław Kazuś – przedstawił opinię Klubu 

Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego  dot. projektu budżetu na 2022 rok.  W projekcie 

budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022  ustalono: dochody w wysokości 88 641 332,59 zł, 

w tym: dochody bieżące – 86 337 899,59 zł, dochody majątkowe – 2 303 433,00 zł,  wydatki 

w kwocie 94 004 720,67 zł., w tym: wydatki bieżące – 79 633 123,06 zł, przychody w kwocie 

ogółem 10 250 000 z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, oraz rozchody w wysokości –  

4886 611,92zł, w całości przeznaczone na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 

i kredytów.  

Prognozowane w projekcie budżetu wydatki bieżące są niższe od planowanych dochodów 

bieżących. Tym samym spełniono wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009r. o finansach publicznych. 

Wynik budżetu to planowany deficyt w wysokości 5 363 388,08 zł, który zgodnie 

z postanowieniem  §3 treści normatywnej projektu budżetu sfinansowany zostanie 

przychodami z tytułu pożyczek i kredytów. 

Planowane w projekcie budżetu na 2022r. wydatki zapewniają realizację przedsięwzięć 

ujętych w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla roku 2022, co 

spełnia wymóg art. 231 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.  

Przyszły rok nie będzie rokiem łatwym dla funkcjonowania Rady Powiatu  i Zarządu 

Powiatu. Jednocześnie  przypomniał, że w poprzednim roku także wystąpiły pewne obawy 

chociaż zakończono rok z zadowalającym wynikiem. Zarząd Powiatu nie zaciągnął żadnego 

kredytu w mijającym roku. W związku z powyższym należą się wyrazy pochwały dla 

Zarządu Powiatu, że udało się budżet zsumować bez podjęcia uchwał o zaciągnięciu 

kolejnych kredytów i pożyczek. Następny rok na pewno nie będzie łatwy ze względu na 

pandemię koronawirusa. Wszyscy Radni otrzymali wykaz planowanych adań inwestycyjnych 

na przyszły. Najważniejsze jest żeby, udało się  wszystkim firmom, które zobowiązały się 

wykonania zadań w planowanych terminach wywiązać z umów. Wskazał, że w ZST firma nie 

wywiązała z terminu określonego w umowie.   

Wszyscy członkowie Klub PSL będą głosować pozytywnie za przedłożonym przez Zarząd 

Powiatu projektem budżetu na 2022 rok. 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Andrzej Madaliński – przedstawił opinię Klubu 

Radnych „Miłośnicy Ziemi Pleszewskiej”  o  projekcie budżetu na 2022 rok. Należy zwrócić 

szczególnie uwagę, że budżet został poprawnie skonstruowany, co potwierdza pozytywna 

opinia RIO. Po uwzględnieniu autopoprawki do budżetu można stwierdzić, że nowy budżet 

Powiatu Pleszewskiego jest bardzo dobry,  jak na  obecnie panujące warunki i aktualną 
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sytuację. W budżecie Powiatu, po uwzględnieniu autopoprawki,  dochody wynoszą  ponad 

92mln. zł, a wydatki 98. mln. zł. Klub pozytywnie ocenia wydatki majątkowe, które wyniosą 

po zmianach 18, 9 mln. zł., co stanowi 19% ogółu wydatków.    Najwięcej, bo 8 450 000zł 

wydatków majątkowych przeznaczonych zostanie na inwestycje drogowe, przy czym ta 

kwota nie jest ostateczna i może ulec zwiększeniu z tyt.  przekazania przez gminy kwot, 

z którymi wspólnie realizowane będą inwestycje. Ewentualnie można także liczyć na środki 

rządowe.  Duże wydatki planowane są w dziale oświaty, np. na modernizację i doposażenie 

ZST w Pleszewie oraz CKZ. Łączna kwota wyniesie ponad 6 mln. zł. Klub ocenia budżet 

bardzo pozytywnie i wszyscy członkowie będą głosować za przyjęciem budżetu na 2022 rok 

w przedłożonej przez Zarząd Powiatu formie.  

 

Radna Rady Powiatu w Pleszewie, Renata Reszel – poinformowała, że budżet na 2022 rok 

jest niewątpliwie budżetem wysokich inwestycji. Są to ważne inwestycje, na które pozyskano 

środki z rządowego funduszu, m.in. środki na pleszewski szpital oraz na inwestycje drogowe, 

czy modernizację ZST w Pleszewie. Szczególnej dbałości wymaga wdrożenie odpowiednich 

i przeanalizowanych podwyżek dla wszystkich pracowników jednostek organizacyjnych 

Powiatu ponad planowane w budżecie 5%. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości ocenia 

pozytywnie projekt budżetu na 2022 rok.  

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka – przedstawił opinię Klubu 

Radnych Razem dla Ziemi Pleszewskiej oraz Wspólna Przyszłość” o  projekcie budżetu na 

2022 rok.  Oceniając projekt budżetu na 2022 rok Klub szczególnie pozytywnie ocenia 

planowany poziom inwestycji. Mają to być wydatki rzędu około 14 mln zł, a po 

uwzględnieniu autopoprawki Zarządu 19 mln zł. 

Zauważono, że są to głównie inwestycje drogowe, ale zaplanowano też wydatki na 

modernizację obiektów oświatowych. Przypomniał, że od początku kadencji zabiegano 

o modernizację ZST w Pleszewie.  

W tym miejscu Klub zwraca uwagę na to, aby udało się jak najszybciej zakończyć realizację 

inwestycji w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie. Sprawa, która dot. przyczyn opóźnień 

w remoncie została podczas ostatniego posiedzenia Komisji Oświaty przeanalizowana.  

Jeśli chodzi o inwestycje drogowe to członkowie Klubu mają nadzieję, że Gminy potwierdzą 

swój udział finansowy w inwestycjach, jakie Zarząd zaproponował do realizacji w przyszłym 

roku.   

Ponadto Klub postuluje, aby Zarząd rozważył zwiększenie wynagrodzeń pracowników 

samorządowych ponad planowany w budżecie 5 %  do poziomu 10%. 

Mając na względzie przedstawione okoliczności Klub „Radnych Razem dla Ziemi 

Pleszewskiej oraz Wspólna Przyszłość” poprze projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – rok 2022 będzie 

wyjątkowo trudnym rokiem w apekcie finansowym Powiatu. Na pewno będzie ubytek 

dochodów, ale nie jest to jedyny problem. Należy zwrócić uwagę na wzrost cen energii 

elektrycznej, wzrost cen paliw, wysoką inflację, nadal trwającą epidemię Covid. Te w/w 

elementy będą w negatywny sposób wpływały na koszty funkcjonowania jednostek 
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powiatowych. Niezwykle ważnym elementem jest również niepewność, czy i w jakiej 

wielkości oraz kiedy, dostępne będą środki unijne w ramach nowej perspektywy. Ponadto nie 

wiadomo, co przyniosą zmiany podatkowe zapowiadane w ramach rządowego programu 

Polski Ład. W odniesieniu do projektu  budżetu na 2022 w najgorszej sytuacji wypada 

oświata. Corocznie jest niedofinansowanie. Subwencja oświatowa na przyszły rok w nawet 

najmniejszym stopniu nie uwzględnia ani inflacji, ani wzrostu płacy minimalnej. Powiat 

otrzymał niewiele więcej środków w porównaniu do r. ub., a koszty wzrosły. Płace 

w oświacie oscylują na poziomie płacy minimalnej. W konsekwencji wszystko spowoduje, że 

zaplanowane podwyżki będą w wysokości 5%, ale one będą pokrywane z budżetu Powiatu. 

Uwzględniając wzrost energii, gazu, podwyżki jop wielkie niedoszacowanie, stawia to 

ogromne wyzwanie przed Zarządem Powiatu i Radą Powiatu w zakresie monitorowania 

sytuacji. Wszystkie w/w elementy powodują, że  koszty realizacji zadań będą wyższe. 

W związku ze zmianami podatkowymi oraz innymi niewiadomymi,  które występują   

zawsze, będzie to jeden z trudniejszych budżetów. Przedstawił stanowisko rządowe. 

Ustawodawca uspakaja, że samorządy nic nie stracą, a wręcz zyskają dzięki projektowanym 

zmianom.  Uzyskają m.in. stabilizację, która pomoże w planowaniu i wykonywaniu 

budżetów. W związku z powyższym składa wniosek w przedmiocie, aby Skarbnik Powiatu co 

miesiąc przedstawiał Radzie Powiatu uzyskane dochody, po to, aby można było na bieżąco 

monitorować wpływy.  Podkreślił, że na pewno przyszły rok będzie to trudny czas związany 

z  drastycznym oszczędzaniem, nie mniej jednak składa wniosek do Pana Starosty  

o ograniczenie do mimimum wydatków, dotacji dla innych jednostek, które nie podlegają  

pod Powiat. Uznał  za zasadne zaoszczędzone z tego tytułu środki przeznaczyć dla 

pracowników. Przedmiotowe  wnioski inicjowały też inne Kluby. Zaplanowane 5% 

w stosunku do wzrostu inflacji, która aktualnie wynosi 7,8  %  a może być i większa to tak 

naprawdę pracownicy starostwa i jednostek nie utrzymają tej samej kwoty wynagrodzenia, 

wartości tych pieniędzy. Należy patrzeć i widzieć  pracowników starostwa i jop ponieważ 

może spowodować to sytuację, że pracownicy odejdą. Wielokrotnie przekazywano 

dofinansowania innym jednostkom.  Cieszy fakt, że inne Kluby również zwróciły się 

z wnioskami o wzrost wynagrodzeń dla pracowników jop. W związku z powyższym należy 

oszczędzać od 1 stycznia,  aby w drugiej połowie roku można było powiedzieć, że jest szansa 

na przekazanie podwyżek dla pracowników starostwa i jop.  

 

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

zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Pleszewskiego na 2022 rok uwzględniającym autopoprawkę Zarządu Powiatu. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie 19 głosów „za”), podjęła Uchwałę  

Nr XXV/193/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok (zał. nr 56  prot.).  

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok stanowi załącznik numer 57 protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – wobec wyczerpania 

dyskusji zamknął ten punkt porządku obrad.  
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Ad. 23 

Wnioski i oświadczenia Radnych. 

 

 

Radna Rady Powiatu w Pleszewie, Renata Reszel – zapytała w jaki sposób wspierane są 

zawodowe rodziny zastępcze przez Powiat oraz w jaki sposób są angażowani chętni do tej 

pracy. Stwierdziła, że w/w rodzin jest coraz mniej na terenie Powiatu Pleszewskiego. Życzyła  

szczęśliwego Nowego Roku.  

 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Radomir Zdunek – zgłosił interpelację w sprawie 

ujęcia  w planach inwestycyjnych i zgłoszenia do Programu Polski Ład przebudowy drogi 

powiatowej Popówek – Dojutrów (zał. nr prot. 58). 

 

 

Ad. 24 

Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek - wobec wyczerpania 

porządku obrad o godz. 15:05 zamknął posiedzenie XXV sesji Rady Powiatu w Pleszewie 

w dniu 28 grudnia 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 przyjęcia protokołu z XXIV sesji Rady 

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

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

5. Nadzór Wodny w Pleszewie, 

6. Nadzór Wodny  w Jarocinie, 

7. Nadzór Wodny w Krotoszynie, 

8. Nadzór Wodny w Kaliszu, 

9. Nadzór Wodny w Koninie, 

10.  Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych na ręce Starosty 

Pleszewskiego, 
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11. Informacja z analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych Radnych Rady 

powiatu w Pleszewie złożonych wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku, 

12. Informacja  Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarocinie o wynikach przeprowadzonej 

analizy oświadczeń majątkowych przekazanych w 2021r. przez Starostę Pleszewskiego, 

13. Informacja  Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy o wynikach analizy oświadczeń 

majątkowych 

14. Informacja  Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pleszewie o wynikach analizy oświadczeń 

majątkowych, 

15. Informacja Wojewody Wielkopolskiego o wynikach analizy oświadczenia 

Przewodniczącego Rady Powiatu w Pleszewie,  

16. Sprawozdanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2020 rok, 

17. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu w roku szkolnym 2020/2021, 

18. Informacja nt. drogownictwa oraz zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych, 

19. Uchwała Nr XXV/181/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu  określającego  wysokość oraz szczegółowe warunki  

przyznawania  nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy  

oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, 

szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw, 

20. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu  

określającego  wysokość oraz szczegółowe warunki  przyznawania  nauczycielom 

dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy  oraz niektórych innych 

składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób 

obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 

21. Uchwała Nr XXV/182/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pleszewskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy 

o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie na rok 2022”, 

22. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały przyjęcia „Rocznego Programu 

Współpracy Powiatu Pleszewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku  publicznego i  

o wolontariacie na rok 2022”, 

23. Uchwała Nr XXV/183/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku 

pracy w Powiecie Pleszewskim w latach 2021 – 2025, 

24. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały uchwalenia Programu promocji 

zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Pleszewskim w latach 2021 

– 2025, 

25. Uchwała Nr XXV/184/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem 

i przechowywaniem  pojazdów, 

26. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem  pojazdów, 



19 

 

27. Uchwała Nr XXV/185/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok,  

28. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu 

kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok, 

29. Uchwała Nr XXV/186/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy  stałych Komisji  Rady Powiatu w  Pleszewie na 

2022 rok, 

30. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów 

pracy  stałych Komisji  Rady Powiatu w  Pleszewie na 2022 rok,  

31. Uchwała Nr XXV/187/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Pleszewie na 2022 rok,  

32. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu 

pracy Rady Powiatu w Pleszewie na 2022 rok,. 

33. Uchwała Nr XXV/188/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Pleszewie 

– Starosty Pleszewskiego, 

34. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Pleszewie – Starosty 

Pleszewskiego, 

35. Uchwała Nr XXV/189/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie 

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

z tytułu zwrotu kosztów  podróży służbowych, 

36. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie wysokości diet dla 

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

kosztów  podróży służbowych, 

37. Uchwała Nr XXV/190/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie 

zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok, 

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

Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok, 

39. Uchwała Nr XXV/191/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego,  

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

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu, 

41. Projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Pleszewskiego, 

42. Uchwała Nr SO-2/0957/162/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy  finansowej 

Powiatu Pleszewskiego, 

43. Autopoprawka  Zarządu Powiatu w Pleszewie do projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego, 

44. Lista głosowania imiennego Radnych w sprawie przyjęcia autopoprawki Zarządu Powiatu 

w Pleszewie do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Pleszewskiego, 



20 

 

45. Uchwała  Nr XXV/192/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego, 

46. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej 

prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego, 

47. Projekt uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok, 

48. Uchwała Komisji Strategii, Rozwoju Regionalnego i Promocji Rady Powiatu w Pleszewie 

z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu budżetu Powiatu 

Pleszewskiego na 2022 rok, 

49. Uchwała Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu 

w Pleszewie z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu budżetu 

Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok, 

50. Uchwała Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 

listopada 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu budżetu Powiatu Pleszewskiego na 

2022 rok, 

51. Uchwała Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady 

Powiatu w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu budżetu 

Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok, 

52. Uchwała Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 2 

grudnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu budżetu Powiatu Pleszewskiego na 

2022 rok, 

53. Uchwała Nr SO-2/0952/162/2/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej 

Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok, 

54. Autopoprawka Zarządu Powiatu w Pleszewie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok, 

55. Lista głosowania imiennego Radnych w sprawie przyjęcia autopoprawki Zarządu Powiatu 

w Pleszewie do projektu uchwały w sprawie  uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego, 

56. Uchwała  Nr XXV/193/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok, 

57. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok Powiatu Pleszewskiego, 

58. Interpelacja w sprawie ujęcia  w planach inwestycyjnych i zgłoszenia do Programu Polski 

Ład przebudowy drogi powiatowej Popówek – Dojutrów. 

 


