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Protokół Nr XXVII/2022 

z sesji Rady Powiatu w Pleszewie 

w dniu 2 marca 2022 r., 

o godz. 8:00, 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 

XXVII 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 (zał. nr 2). Porządek obrad jest 

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

w trybie  nadzwyczajnym (zał. nr 3 prot.). 

Zapytał, czy są propozycje zmiany porządku obrad.  

 

Starosta Pleszewski,  Maciej  Wasielewski –   poinformował,     że w ostatnim czasie 

w Powiecie i na świecie bardzo wiele się dzieje. Sesja dzisiejsza zwołana została tylko 

w jednym celu, aby pomóc Dobrzycy po tragedii, która spotkała nie tylko jej mieszkańców, 

ale również mieszkańców Sośnicy i wielu mieszkańców Powiatu. Skala zniszczeń 

w Dobrzycy i Sośnicy jest największa. Uzgodniono, że samorząd powiatowy udzieli wsparcia 

Gminie Dobrzyca  tak, aby ona mogła też wesprzeć mieszkańców tych, którzy najbardziej 

ucierpieli. 

Nie można też przejść do porządku dzisiejszej sesji nie zauważając na to, co dzieje się 

u naszych sąsiadów na  Wschodzie. Wspólnie z Zarządem Powiatu przygotowano stanowisko 

Rady, które potępia to, co robią Rosjanie na Ukrainie. Cieszy bardzo postawa Polaków, 

którzy stoją na wysokości zadania i pomagają jak tylko można, ale nie może być tak, że tutaj 

Europa tyle lat się jednoczyła po to, żeby nie było wojen, a tutaj Rosja, jeden człowiek 

wywołuje konflikt, który jest tuż za naszą granicą i tam naprawdę giną ludzie. W związku 

z powyższym zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt – podjęcie uchwały  

Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie podjęcia stanowiska Rady Powiatu w Pleszewie z dn. 2 

marca 2022r. w sprawie agresji rosyjskiej na Ukrainę. 
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Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – zarządził głosowanie 

wniosku Zarządu Powiatu o rozszerzenie porządku obrad jak powyżej. 

  

Rada Powiatu w Pleszewie w głosowaniu, 19 głosów „za” przegłosowała wniosek Zarządu  

Powiatu o rozszerzenie porządku obrad poprzez dodanie punktu – podjęcie uchwały  Rady 

Powiatu w Pleszewie w sprawie podjęcia stanowiska Rady Powiatu w Pleszewie z dn. 2 

marca 2022r. w sprawie agresji rosyjskiej na Ukrainę. Uwag nie zgłoszono   

 

Lista głosowania imiennego radnych w sprawie wniosku Zarządu Powiatu  o rozszerzenie 

porządku obrad poprzez dodanie punktu – podjęcie uchwały  Rady Powiatu w Pleszewie 

w sprawie podjęcia stanowiska Rady Powiatu w Pleszewie z dn. 2 marca 2022r. w sprawie 

agresji rosyjskiej na Ukrainę stanowi załącznik nr 4 protokołu.  

 

Rada Powiatu przyjęła do realizacji porządek obrad  wraz z uwzględnieniem punktu podjęcie 

uchwały  Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie podjęcia stanowiska Rady Powiatu 

w Pleszewie z dn. 2 marca 2022r. w sprawie agresji rosyjskiej na Ukrainę.  Uwag nie 

zgłoszono. 

 

 

Ad. 3 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Gminie Dobrzyca na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych po przejściu przez 

Gminę Dobrzyca trąby powietrznej w nocy 17 lutego 2022 roku. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – zapytał, czy Radni mają 

uwagi do przedłożonego projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Dobrzyca na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych po przejściu przez Gminę 

Dobrzyca trąby powietrznej w nocy 17 lutego 2022 roku. 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Andrzej Madaliński – w imieniu Klubu Radnych 

„Miłośnicy Ziemi Pleszewskiej” powiedział, że sytuacja, która się wydarzyła w połowie 

lutego nas zatrwożyła i przeraziła. Nigdy wcześniej jeszcze tak się nie zdarzyło, żeby 

powstały ogromne straty na tak małej powierzchni, a które  wystąpiły w wyniku 

niekorzystnych warunków pogodowych. Po raz pierwszy mieszkańcy Powiatu Pleszewskiego 

spotkali się z taką tragedią. Pomoc została udzielona  od razu, ale wiadomo, że to jest taka 

pomoc doraźna. Natomiast, aby odbudować i wrócić w miarę do normalnego życia potrzebne 

są środki finansowe i to nie małe. Dlatego bardzo ucieszyła nasz klub informacja, że jest 

możliwość, aby taką pomoc udzielić Gminie Dobrzyca. Wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni 

z tej możliwości i popieramy ten pomysł.    

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Wojciech Maniak – w imieniu Klubu Radnych 

Polskiego Stronnictwa Ludowego chciałby podziękować wszystkim osobom, które 

zaangażowały się w pomoc poszkodowanym. Przede wszystkim w pierwszej linii strażakom 
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i mieszkańcom Dobrzycy, którzy pomagali bezinteresownie w jakikolwiek sposób, żeby jak 

najszybciej usunąć skutki tragedii. Chciałby także podziękować paniom z koła gospodyń 

wiejskich, które przygotowywały posiłki dla pracowników firm, którzy pracowali przy 

odbudowie głównie dachów.  Podziękowania należą się również wszystkim osobom, które 

wpłacają środki na zbiórkę pieniężną oraz firmom, które zwożą materiały budowlane. Każda 

pomoc jest naprawdę przez tych ludzi mile widziana. Ma praktycznie codziennie z nimi 

kontakt. Przede wszystkim chciałby podziękować w imieniu Klubu Radzie Powiatu 

w Pleszewie za możliwość podjęcia przedmiotowej uchwały i przekazanie środków 

pieniężnych. Obraz tego wydarzenia wszyscy na pewno widzieli w telewizji lub czytali o tym 

w prasie. Uważa, że osobą , która mogłaby w tej chwili najwięcej powiedzieć, która tak 

naprawdę znalazła się w oku tego cyklonu jest koleżanka Jolanta Pankowiak. Większość z nas 

widziała tragedię jedynie z telewizji, ale niektórzy mieli możliwość zobaczenia tego na żywo. 

Myślał, że takie rzeczy można oglądać tylko w filmach. Ma nadzieję, że nie będzie musiał 

takich sytuacji w swoim życiu więcej oglądać.  

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie,  Mirosław Kuberka – chciałby zabrać głos, ale 

w przeciwieństwie do poprzedników, nie w imieniu Klubu Radnych „Razem dla Ziemi 

Pleszewskiej oraz Wspólna Przyszłość”, tylko w imieniu wszystkich Radnych, ponieważ 

ogrom tej tragedii, która dotknęła Gminę Dobrzyca   jest ponad barwami.  Dołączając się więc 

do solidarności podziękował za szybką reakcję Starosty Pleszewskiego, Przewodniczącego 

Rady Powiatu. W imieniu Radnych Rady Powiatu Pleszewskiego  podejmowana jest taka 

decyzja i to z tymi ludźmi, którzy przeżyli i nadal przeżywają tą tragedię łączymy się 

i pomagamy.  

 

Radna Rady Powiatu w Pleszewie,  Renata Reszel – w imieniu Klubu Radnych Prawa 

i Sprawiedliwości też dołącza się  do podziękowań za to wspólne wsparcie w tych trudnych 

dniach. Stwierdziła: „widać, że potrafimy działać”.  

 

Radna Rady Powiatu w Pleszewie,  Jolanta Pankowiak – w imieniu wszystkich 

poszkodowanych, czuje się upoważniona do podziękowania wszystkim. Tak jak Radny, 

Wojciech Maniak powiedział, że te podziękowania należą się przede wszystkim strażakom, 

którzy pracowali przez kilka dni aby pomóc wszystkim poszkodowanym. To oni 

zabezpieczali domy po zerwanych dachach, zwozili wszystko co przyniosła wichura. 

Przeżycie takiego czegoś jest straszne. Miała wrażenie, że rozpoczyna się wojna. Pierwszy raz 

w życiu się wystraszyła, bo akurat w tym momencie nie spała i to było coś strasznego. 

Widziała ludzi, którzy wyszli na ulicę i stali bezradni. Widziała osoby, które przyjeżdżały 

z zewnątrz i płakały. Naprawdę to jest tragedia niesamowita. Podziękowała, że tylu ludzi 

dobrej woli się odezwało i pomaga  oraz wszelką pomoc niesioną poszkodowanym. 

Naprawdę niektórzy potracili majątki życia, pracowali całe życie na to co mieli. Po prostu 

nigdy nie widziała takiego zjednoczenia. Pragnie podziękować poszczególnie Władzom 

Gminy, Panu Burmistrzowi, pracownikom, którzy chodzili i spisywali protokoły, Panu 

Staroście, który był  codziennie na miejscu i przyglądał się temu wszystkiemu jak idzie praca 

oraz pomagał gdzie tylko mógł. Podziękowania należą się także Wojewodzie,  który bardzo 

szybko uruchomił środki pomocowe. W takim przypadku liczy się każda pomoc. Pomoc 
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docierała z całej Polski, m.in. w postaci dostarczania niezbędnych materiałów lub wpłat na 

konta zbiórki. Uruchomiono 3 oficjalne zbiórki: przy Urzędzie Gminy, przy Pleszewskich 

Akcjach Charytatywnych, przy stowarzyszeniu w kościele. Ma nadzieję, że te wszystkie 

pieniądze będą razem zebrane i podzielone, szczególnie dla tych, którzy potrzebują wielkiej 

pomocy.         

 

Starosta Pleszewski,  Maciej  Wasielewski – powiedział, że ta tragedia,  ten cały dramat 

rozegrał się dosłownie w kilkunastu sekundach i później już był spokój. Straty jednak ta 

chwila przyniosła dla mieszkańców Powiatu wielomilionowe i to widział na własne oczy. 

Potrzebne są miliony, żeby odbudować te domy, które zostały zniszczone. Zostało m.in. 

zerwanych kilkadziesiąt dachów, niektóre domy nadzór budowlany wyłączył w ogóle 

z użytkowania i nadają się wyłącznie do rozbiórki. To są ogromne koszty. Ci ludzie, 

ogromnym  wysiłkiem, trudem, wspierani przez  wiele instytucji próbują te domy odbudować.  

Przejeżdżając codziennie do pracy lub  z pracy widzi jak przebiegają naprawy zniszczeń. 

W pomoc poszkodowanym ludziom zaangażowały się dziesiątki firm. Serdecznie 

podziękował za to wsparcie. Odzew mieszkańców Powiatu Pleszewskiego w zakresie 

niesienia pomocy jest duży, ale nie tylko, bo i z Polski jest bardzo duży. Polacy mają wielkie 

serca i ta pomoc odzwierciedlana jest w setkach tysiącach złotych, które wpływają już na 

konta instytucji o których mówiła Radna Jolanta Pankowiak. To jednak jest wszystko kropla 

w morzu potrzeb, bo straty są w milionach. W związku  z powyższym podziękował za 

przychylność Rady w kwestii niesienia pomocy dla Dobrzycy.  Dla każdego samorządu 

udzielana pomoc finansowa cieszy bardzo, przy czym wiadomo, że potrzeby są różne 

i wszędzie. Podkreślił, że tutaj wszyscy potrafią się zjednoczyć i pomóc, nie patrząc na to , 

jaka to  kwota, przeznaczając ją dla  niesienia pomocy mieszkańcom Powiatu.   

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie,  Zbigniew Rodek – zwrócił się do Radnej Jolanty 

Pankowiak ponieważ to ona była najbliżej tragedii. Jak zachowują się firmy ubezpieczeniowe 

w tym temacie. Kolega mi podpowiedział, że było kilka domów nieubezpieczonych, ale 

większość była ubezpieczona. Czy firmy  ubezpieczeniowe wymagają nadmiernej biurokracji, 

czy raczej załatwiają sprawnie i szybko, żeby poszkodowani otrzymali jak najprędzej należne 

im pieniądze.   

 

Radna Rady Powiatu w Pleszewie,  Jolanta Pankowiak – w odniesieniu do przedmówcy 

powiedziała, że do jej domu firma ubezpieczeniowa przyjechała po 8 dniach od zgłoszenia 

szkody. Była u niej wczoraj Pani, która została mocno poszkodowana i mówiła, że też miała  

w tym samym dniu oszacowana szkodę, a teraz firma wymyśla i prosi o akty notarialne, 

o dodatkowe zdjęcia itd. Ta osoba przyszła do jej domu i płakała. Jej dom oraz większość 

domów na tym osiedlu było świeżo wyremontowanych. Każdy sobie chciał poprawić ten 

standard życia. No i teraz praktycznie to zostało stracone. Z firmami ubezpieczeniowymi jest 

ciężko, ale są kancelarie prawne oferujące pomoc, no i zobaczymy w jakim  stopniu.   Są to 

osoby, które kiedyś mieszkały na naszym terenie. Uważa, że one trochę inaczej spojrzą na ten 

problem. Ma nadzieję, że nikt od nikogo nie wyciągnie jakiś wielkich pieniędzy, bo nieraz 

jest tak, że ubezpieczenie jest trochę większe, ale niestety ta kwota, która zostaje temu 

poszkodowanemu jest dużo niższa. Myśli, że będzie tutaj można liczyć na pomoc. Okaże się, 
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jaki będzie efekt końcowy tej całej wyceny i prac, które firmy ubezpieczeniowe 

przeprowadzają. Nie można też wszystkich mierzyć jedną miarą. Nie można powiedzieć, że 

wszyscy są źli i każdy patrzy, żeby tylko tych ludzi wykorzystać i zostawić bez niczego. 

Podkreśliła, że:  „po prostu będziemy się przyglądać całej sprawie”. 

  

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Wojciech Maniak – w uzupełnieniu do swojej 

wcześniejszej wypowiedzi dodał, że z tej całej sytuacji tragicznej należałoby wyciągnąć 

wnioski ponieważ kilkanaście domów nie było w ogóle ubezpieczonych. Niech to będzie taka 

przestroga dla pozostałych osób, bo nie wiadomo, czy kiedykolwiek ta sytuacja się nie  

powtórzy. Osoby, które nie mają uregulowanych własności od Wojewody nie otrzymają 

pomocy finansowej. Przestrzegł, aby jednak regulować sprawy spadkowe. W piątek było w 

Dobrzycy 5 prawników z firmy, którzy nieodpłatnie udzielali porad prawnych. Prawnicy 

przeglądali wszystkie dokumenty dokładnie i szczegółowo  i naprawdę należałoby 

wyprostować niektóre niezgodności. Niestety to jest pożywka dla firm ubezpieczeniowych, 

które później analizują to wszystko i przyczepiają się do tych tematów. I na koniec też 

chciałby  dodać do wypowiedzi Radnego Mirosława Kuberki, „myślę, że Dobrzyca i 

wszystkie osoby, które pomagały, stanęła na wysokości zadania, a my wszyscy tutaj 

mieszkańcy Dobrzycy byliśmy, muszę ci powiedzieć, ponad podziałami. Także w tej akcji 

naprawdę liczyła się pomoc dla poszkodowanych”.   

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie,  Mirosław Kuberka – powiedział, że „chyba się nie 

zrozumieliśmy. Nie licytujmy się. Po prostu wszyscy, którzy mogli pomagali i chwała za to 

i nie licytujmy się i nie budujmy PR wokół tego. Im ciszej, a im więcej działania tym lepiej. 

Ja nikogo nie atakowałem. Po prostu uważam, że dzisiejsze wypowiedzi są w imieniu 

Radnych, a nie w imieniu klubów i tylko tyle. Zupełnie dlatego mam nadzieję, że po tych 

wyjaśnieniach już się zrozumieliśmy”,    

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Andrzej Madaliński – powiedział, że z wypowiedzi 

Starosty Pleszewskiego wynika, że potrzeby są ogromne. Chciałby, aby już teraz 

zaakcentować kwestię taką, żeby co jakiś czas wracać do tej sprawy, żeby upływ czasu nie 

zatarł tego wszystkiego. Uznała za zasadne monitorowanie rozwoju tej sytuacji w zakresie 

bieżącego pomagania i wspierania poprzez również jakieś nowe pomysły, aby 

w konsekwencji tym mieszkańcom pomóc.  O wielu rzeczach  nie wiedziano, np., że są 

osoby, które nie uzyskają pomocy i dlatego ta pomoc zwykłych obywateli mieszkańców 

Pleszewa, gminy Pleszew, całego Powiatu, czy też tych ludzi, którzy ślą pieniądze z całej 

Polski jest tak bardzo ważna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – powiedział,  te silne 

wiatry, które spowodowały niesamowite straty materialne, jak wiadomo wiele,  rodzin straciło 

dach nad głową, czekają ich bardzo kosztowne remonty zniszczonych domów, muszą liczyć 

na szybką pomoc i to właśnie reakcja Radnych Powiatu Pleszewskiego jest bardzo szybka. 

W dniu dzisiejszym zostanie podpisana przedmiotowa uchwała i już jutro środki z budżetu  

Powiatu będą przekazane na konto Rady Gminy Dobrzyca. Istotnie ważna jest też pomoc 
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państwa, ona też idzie i ważna jest też i chyba największa pomoc Gminy Dobrzyca i za to 

wszystko powinniśmy też bardzo serdecznie podziękować. 

Wobec braku dalszych pytań zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu 

w Pleszewie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobrzyca na wypłatę zasiłków 

celowych dla osób poszkodowanych po przejściu przez Gminę Dobrzyca trąby powietrznej 

w nocy 17 lutego 2022 roku. 

 

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

„wstrzymujących”), podjęła Uchwałę Nr XXVII/207`/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 

2 marca 2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobrzyca na wypłatę 

zasiłków celowych dla osób poszkodowanych po przejściu przez Gminę Dobrzyca trąby 

powietrznej w nocy 17 lutego 2022 roku (zał. nr 5 prot.). 

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Dobrzyca na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych po 

przejściu przez Gminę Dobrzyca trąby powietrznej w nocy 17 lutego 2022 roku stanowi 

załącznik nr 6  protokołu. 

 

Ad. 4 

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 1marca 

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

Główna zmiana zawarta w projekcie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany 

budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok dotyczyła udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Dobrzyca z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych po 

przejściu przez Gminę Dobrzyca trąby powietrznej w nocy 17 lutego 2022 roku.  

Podziękował w imieniu wszystkich Radnych Zarządowi Powiatu, za wygospodarowanie 

200 000zł na wypłatę przedmiotowych zasiłków osobom poszkodowanym. 

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

zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok ,  komisja zaopiniowała pozytywnie.  

 

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

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

Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok. 
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Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu ( 19 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 

„wstrzymujących”), podjęła Uchwałę Nr XXVII/208/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 

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

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Pleszewskiego na 2022 rok stanowi załącznik nr 8 protokołu. 

 

Ad. 5 

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, 

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 XXVII/209/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 

10 lutego 2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Pleszewskiego (zał. nr 9 prot.). 

 

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

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego stanowi załącznik nr 10 protokołu. 

 

Ad. 6 

Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia stanowiska Rady Powiatu w Pleszewie z dn. 2 marca 

2022r. w sprawie agresji rosyjskiej na Ukrainę.  

 

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

projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie podjęcia stanowiska Rady Powiatu 

w Pleszewie z dn. 2 marca 2022r. w sprawie agresji rosyjskiej na Ukrainę został włączony do 

porządku obrad na wniosek Zarząd Powiatu. 

Poprosił Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Pleszewie, Wojciecha 

Maniaka o odczytanie Stanowiska Rady Powiatu w Pleszewie z dn. 2 marca 2022r. w sprawie 

agresji rosyjskiej na Ukrainę.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Wojciech Maniak – odczytał 

Stanowisko Rady Powiatu w Pleszewie z dn. 2 marca 2022r. w sprawie agresji rosyjskiej na 

Ukrainę (zał.nr 11 prot.)  
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Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – zapytał, czy Radni 

posiadają pytań i uwag do przedłożonego projektu uchwały, jak powyżej. 

Udzielił głosu Panu Michałowi Karalusowi byłemu Staroście Powiatu Pleszewskiego 

 

Michał Karalus – powiedział, że w wystąpieniu reprezentuje siebie, ale chciał wyrazić 

obecnemu Staroście podziękowanie za przygotowanie tego stanowiska.  Wielokrotnie toczono 

rozmowy, że nie można pozostawić tego tematu  obojętnie. W XXI w. nie może być tak, że 

ktoś ma jakąś obłąkańczą ideę rozwoju wielkiej Russi i napada na bezbronne państwo. Nie 

będzie tego uzasadniał, tylko wyraża satysfakcje z tego, że wymienione zostały te dwa 

obwody z którymi współpracowano. Jest tutaj wielu Radnych, których zna z nazwiska, ale 

osobiście może nie, to niektórzy wiedzą lub nie, że przedstawiciele tych obwodów byli 

niegdyś na sali sesyjnej. Powiedział, że z Obłaski czyli z województwa Łódzkiego Rożyszcze, 

była tam delegacja kotlarzy pleszewskich oraz wystawa naszych pieców. Wystawa budziła 

duże zainteresowanie i byliśmy pełni entuzjazmu, że to da jakiś impuls inwestycyjny, 

finansowy dla rzemieślników i właścicieli firm z terenu Powiatu. Zapomniano tylko o jednym 

, że węgiel właśnie w Łucku,  Rożyszcze jest ok 20 km. od Łucka, pięknego miasta i oni mają 

zupełnie innej kategorii węgiel i one się w naszych piecach  nie sprawdzi i musieliby 

sprowadzać niestety z Donbasu lub od nas. Wie, że niektórzy kotlarze indywidualnie w tym 

zakresie się dogadywali. Jeśli chodzi o Horodyszcze  to również odbywały się spotkania. 

Delegacja lekarzy wizytowała szpital w Horodyszcze, oblast Czerkasy (środek Ukrainy) przez 

tydzień. Odbyło się to z powodu życzliwości ówczesnej Pani Dyrektor szpitala, Adeli Grali – 

Kałużnej. Lekarze w tym czasie mogli zobaczyć funkcjonowanie w innym systemie 

organizacyjnym i medycznym, w procedurach medycznych.  Przypomniał, że Pan 

Przewodniczący Rady Powiatu miał przyjemność gościć delegację z Rożyszcze, która była 

zainteresowana kwestią rozwiązania gospodarki ściekowej w podobnych aglomeracjach 

ponieważ miasto Horodyszcze jest nieco mniejsze gdyż liczy ok.15 tysięcy osób. Wyrażam 

satysfakcję, ponieważ podpisywał te umowy i poczuł się z tego powodu moralnie 

zobowiązany, żeby jakieś echo zostało wysłane do tych partnerów. Okażę się jak potoczy się 

to wszystko dalej, ale może Bóg da i będzie możliwość kontynuowania tej współpracy.      

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – przypomniał, że jest to 

stanowisko Rady Powiatu i to przez Radę zostanie przyjęte. Po zakończeniu sesji stanowisko 

Rady Powiatu w sprawie agresji rosyjskiej na Ukrainę zostanie podpisane i następnie 

przekazane do Wojewody Wielkopolskiego.   

 

Wobec braku uwag zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie 

w sprawie podjęcia stanowiska Rady Powiatu w Pleszewie z dn. 2 marca 2022r. w sprawie 

agresji rosyjskiej na Ukrainę.  

 

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

podjęła Uchwałę Nr XXVII/2010/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 2 marca 2022 r. 

w sprawie podjęcia stanowiska Rady Powiatu w Pleszewie z dn. 2 marca 2022r. w sprawie 

agresji rosyjskiej na Ukrainę (zał. nr 12  prot.).  
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Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie podjęcia stanowiska Rady 

Powiatu w Pleszewie z dn. 2 marca 2022r. w sprawie agresji rosyjskiej na Ukrainę stanowi 

załącznik nr 13 protokołu. 

 

Starosta Pleszewski,  Maciej  Wasielewski – podziękował Radzie Powiatu za podjęcie w/w 

uchwały. Poinformował, że aktualnie na terenie Powiatu przebywa już kilkudziesięciu 

uchodźców. W pomoc zaangażowali się mieszkańcy całego Powiatu. Aby nie zostać jedynie 

przy podjęciu uchwały zwrócił się o wsparcie na rzecz pomocy uchodźcom. Środki zostaną 

przekazane na najpilniejsze potrzeby. Ponadto Wojewoda nakazał we wszystkich powiatach 

utworzyć magazyny do których można dostarczać dary.  W Powiecie Pleszewskim magazyn 

został utworzony w Przedsiębiorstwie Komunalnym, ul. Polna 71. Pomoc udzielana jest 

uchodźcom przebywającym na ternie Powiatu. Ponadto ma zostać uruchomiona aplikacja 

ogólnopolska w zakresie pomocy hurtowej. Ma ona określać aktualne potrzeby oraz ich ilość. 

Dary rzeczowe przyjmowane będą w wyznaczonym magazynie, zlokalizowanym w Powiecie 

i dostarczane będą dalej na główny magazyn w Poznaniu, a następnie w konwojach 

humanitarnych przekazane zostaną  dla wojsk ukraińskich walczących z rosyjskim najeźdźcą.   

 

Lista wpłat radnych na rzecz wsparcia uchodźców z Ukrainy stanowi zał. nr 14 protokołu. 

 

Ad. 7 

Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek - wobec wyczerpania 

porządku obrad o godz. 8:34 zamknął posiedzenie XXVII sesji Rady Powiatu w Pleszewie 

w dniu 2 marca 2022 roku. 

 

 

Protokołowała     Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie 

 /-/        /-/ 

Aleksandra Marciniak     Marian Adamek  

    

 

 

Załączniki: 

1. Lista obecności, 

2. Porządek obrad, 

3. Wniosek Zarządu Powiatu o zwołanie sesji nadzwyczajnej, 

4. Lista głosowania imiennego Radnych w sprawie wniosku o rozszerzenie porządku obrad, 

5. Uchwała Nr XXVII/207/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 2 marca 2022 w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobrzyca na wypłatę zasiłków celowych dla osób 

poszkodowanych po przejściu przez Gminę Dobrzyca trąby powietrznej w nocy 17 lutego 

2022 roku, 
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6. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Dobrzyca na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych 

po przejściu przez Gminę Dobrzyca trąby powietrznej w nocy 17 lutego 2022 roku, 

7. Uchwała Nr XXVII/208/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 2 marca 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 XXVII/209/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 10 lutego 2022 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Pleszewskiego, 

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

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego, 

11. Stanowisko Rady Powiatu w Pleszewie z dn. 2 marca 2022r. w sprawie agresji rosyjskiej 

na Ukrainę, 

12. Uchwała Nr XXVII/2010/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 2 marca 2022 r. 

w sprawie podjęcia stanowiska Rady Powiatu w Pleszewie z dn. 2 marca 2022r. 

w sprawie agresji rosyjskiej na Ukrainę, 

13. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie podjęcia stanowiska 

Rady Powiatu w Pleszewie z dn. 2 marca 2022r. w sprawie agresji rosyjskiej na Ukrainę, 

14. Lista wpłat radnych na rzecz wsparcia uchodźców z Ukrainy. 

 


