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Protokół Nr XXVIII/2022 

z sesji Rady Powiatu w Pleszewie 

w dniu 30 marca 2022 r., 

o godz. 13:00, 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 

XXVIII 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. 

Spóźnienie zgłosił Radny Mirosław Kuberka.  

 

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 XXVI sesji Rady Powiatu w Pleszewie VI kadencji, w dniu 10 lutego 

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 (18 głosów „za”), protokół z XXVI sesji 

Rady Powiatu w Pleszewie, w dniu 10 lutego 2022 roku. Uwag nie zgłoszono. 

 

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

Powiatu w Pleszewie VI kadencji w dniu 10 lutego 2022 r. stanowi załącznik nr 3 protokołu. 

 

Ad. 4 

Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu w Pleszewie VI kadencji, w dniu 2 marca 

2022 roku. 
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Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – poinformował, że protokół 

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

głosowanie.  

 

Radny Rady Powiatu, Zbigniew Rodek z przyczyn technicznych nie mógł zagłosować 

pozytywnie za przyjęciem uchwały. 

 

Od godz. 13:03 w obradach uczestniczy Radny Mirosław Kuberka. Stan obecnych na 

sali Radnych wynosi 19. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – zarządził ponowne 

głosowanie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu w Pleszewie VI kadencji, w dniu 2 marca 

2022 roku. 

 

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

Rady Powiatu w Pleszewie, w dniu 2 marca 2022 roku. Uwag nie zgłoszono. 

 

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

Powiatu w Pleszewie VI kadencji w dniu 2 marca 2022 r. stanowi załącznik nr 4 protokołu. 

 

Lista reasumpcji  głosowania imiennego Radnych w sprawie przyjęcia protokołu z XXVII 

sesji Rady Powiatu w Pleszewie VI kadencji w dniu 2 marca 2022 r. stanowi załącznik nr 5 

prot.). 

 

Ad. 5 

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie od poprzedniej sesji (zał. nr 6 prot.). 

 

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  aktualną sytuację w Powiecie  w związku z kryzysem na 

Ukrainie. Według stanu na dzień 30 marca b.r. na terenie Powiatu Pleszewskiego przebywa 

874 uchodźców. Są to obywatele Ukrainy, którzy zgłosili się do Urzędu o zarejestrowanie 

i pomoc.  Jest jednak wiele osób, którzy nie zgłosili się do zarejestrowania i nie oczekują 

pomocy . Najwięcej uchodźców zarejestrowano w Gminie Pleszew, tj. 462 osoby, w Gminie 

Chocz – 17, w Gminie Czermin – 52, Gmina Dobrzyca – 57, Gmina Gizałki – 49, Gmina 

Gołuchów – 138. Ogółem na terenie Powiatu zarejestrowano 782 obywateli Ukrainy. 

Wszystkie osoby  przebywają w wynajmowanych mieszkaniach lub gościnnie w domach 

mieszkańców Powiatu Pleszewskiego. Wojewoda Wielkopolski w  dniu 18 marca wydał 

polecenie uruchomienia na terenie Powiatu Pleszewskiego 155 miejsc dla uchodźców. 

Aktualnie 50 miejsc jest przygotowanych i część z nich jest już czynna. W dniu 21 marca 

w zbiorowym punkcie w Pleszewie, tj. w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP, ul. 

Wojska Polskiego zakwaterowano pierwszych 92 uchodźców, w tym 3 mężczyzn, 43 kobiety 
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i 46 dzieci. W dniu 29 marca Wojewoda Wielkopolski wydał kolejne polecenie, aby 

uruchomić kolejny punkt pobytu. 92 osoby przebywające w OHP stanowią 150. Punkt 2 

utworzono w Sośnicy  i zakwaterowane zostaną w nim 33 osoby, a może  przebywać 40.  

Punkt 3 utworzono w Domu Parafialnym w Dobrzycy na 18 miejsc i na razie nie jest 

uruchomiony.  Podkreślił, że zgodnie z zaleceniem Wojewody z dnia 18 marca w 3 w/w 

punktach zabezpieczono 150 miejsc. W każdym z tych miejsc  warunki mieszkalne są bardzo 

dobre. Pomieszczenia są nie duże wraz z łazienkami, nie jest to punkt żadnego zbiorowego 

zakwaterowania, jak np. hala sportowa. PCM w Pleszewie udziela wsparcia medycznego 

uchodźcom, wszyscy muszą przejść przez SOR. Głównie obywatele z Harkowa, Kijowa 

i Mikołajkowa poddani zostali leczeniu, w tym 4 dzieci musiała poddać się hospitalizacji 

w pleszewskim szpitalu. Głównie z powodu odwodnienia i zmęczenia długą podróżą. Stan 

tych dzieci uległ poprawie. Dzieci ukraińskie także podjęły naukę w powiatowych szkołach 

średnich. Nie tworzy się oddziałów przygotowawczych i dlatego nauczyciele będą 

zobowiązani poświęcić tym uczniom więcej uwagi. Dotychczas 92 osoby przyjęto do szkół 

pleszewskich. W dniu 29 marca kolejne osoby, które przybyły umieszczono w OHP. Sytuacja 

podobnie wygląda w gminach Powiatu Pleszewskiego. Wszystkim osobom, którym 

zapewniono opiekę pozakładano pesele. W pomoc także zaangażowano wszystkie gminy, aby 

nie obciążać jedynie MiG Pleszew. Działa też powiatowy magazyn, który znajduje się 

w Przedsiębiorstwie Komunalnym, ul Polna. Magazyn początkowo był czynny 24/h, 

aktualnie są wyznaczane godziny. Ponadto uruchomiono aplikację internetową, która 

pokazuje aktualne zapotrzebowanie dla uchodźców zamieszkałych na terenie Powiatu. Do 

drugiej części magazynu dostarczane są dary, które trafiają do magazynu wojewódzkiego, 

a następnie w konwojach humanitarnych trafiają na Ukrainę.       

 

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

o pracy Zarządu Powiatu Pleszewie z dnia 24 lutego 2022 w sprawie zatwierdzenia wyników 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  „Zakup samochodu osobowego na 

potrzeby Starostwa Powiatowego w Pleszewie”.  W ramach zamówienia wpłynęły 4 oferty.  

W wyniku postępowania wybrano ofertę wg której cena zakupu samochodu wyniesie 

116 000zł. Radny zapytał o markę samochodu oraz czy zakup auta wynika z potrzeby 

pełnienia funkcji reprezentacyjnej głównie dla Starosty, czy raczej samochód będzie służył 

pracownikom starostwa powiatowego. 

Zapytał o wielkość zebranej kwoty wśród Radnych podczas poprzedniej sesji oraz wśród 

pracowników starostwa  powiatowego na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy.  

Z zebranych pieniędzy  zakupiono 3 generatory prądu.  

Ponadto poinformował, że Zarząd Powiatu wyraził zgodę na użyczenie stadionu sportowego 

w m. Marszew na potrzeby stworzenia dodatkowych miejsc parkingowych w związku 

z organizacją Wiosennych Targów Rolno – Ogrodniczych. Radny zwrócił się do Zarządu 

Powiatu w sprawie rozwiązania kwestii stadionu. Nie wie w jakim stanie jest obecnie stadion. 

W poprzedniej kadencji ten temat był omawiany. Zapytał, czy Zarząd, Starosta lub Rada 

Powiatu posiada jakąś wizję w tej sprawie. Zaproponował, czy nie będzie w pewnym 

momencie zasadne przekazać może dla potrzeb dewelopera, mieszkań społecznych lub 

miastu. W Pleszewie budowane jest wiele bloków oraz tworzone są piękne osiedla. Uważa, że 

są to dobre grunty pod budowę. W związku z powyższym uznał za zasadne, aby  Zarząd 
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przeanalizował temat stadionu i  skonsultował się z Burmistrzem w przedmiotowej sprawie. 

Teren jest cenny i można otrzymać za niego spore środki. Grunt był dotychczas nie zadbany, 

chyba, że coś się zmieniło.  

 

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

Radnego Michała Kaczmarka w sprawie zbiórki na rzecz Ukrainy   zwrócił uwagę, żeby 

Starosta podczas udzielania odpowiedzi Radnemu poinformował dodatkowo o zabezpieczeniu 

i przeznaczeniu  zaplanowanej w  budżecie kwoty 315 000zł.  

 

Starosta Pleszewski,  Maciej  Wasielewski –   w odpowiedzi na pytanie Radnego, Michała 

Kaczmarka w sprawie zakupu samochodu osobowego  poinformował, że w budżecie Powiatu 

były zabezpieczone środki na zakup nowego samochodu. Samochód będzie służył 

pracownikom. Aktualnie pracownicy korzystają z samochodu Reno Clio, który uprzednio  

służył Centrum Kształcenia Zawodowego. Samochód jest wykorzystywany przez 

pracowników urzędu i niekiedy na wyjazdy Starosty. Auto  posiada silnik 1,2 i 60 koni. 

Konieczna jest wymiana auta na nowe ze względu na bezpieczeństwo. W związku 

z powyższym podjęto decyzję o zakupie w b.r. nowego. Ogłoszono przetarg. Postanowiono 

zakupić samochód marki Kia o wartości 116 000zł. Była to najtańsza oferta , która wpłynęła. 

Wyjaśnił, że samochód będzie służył wszystkim wg potrzeb, nie tylko do celów 

reprezentacyjnych. 

Poinformował, że podczas zbiórki pieniężnej na rzecz uchodźców z Ukrainy wśród Radnych 

zebrano kwotę w wysokości 2750zł, a wśród pracowników Starostwa Powiatowego zebrano 

kwotę w wysokości 2000zł. Ogółem zebrano 4750 zł. Za zebraną kwotę zakupiono 3 

generatory prądu o wartości 6600zł. Różnicę pokrył osobiście. Ponadto 3 dodatkowe agregaty 

udało się zorganizować, w tym jeden nowy i dwa w stanie dobrym. Również Gmina 

Dobrzyca zorganizowała kolejne 3 nowe agregaty i 3 używane. Łącznie przekazano 12 

generatorów prądu. PCM w Pleszewie przekazał 2 kardiomonitory w stanie dobrym 20 

kartonów rękawic chirurgicznych. Wszystkie w/w rzeczy wraz  żywnością i odzieżą 

dostarczono BUS-em do granicy, gdzie trafiło do punktu pomocowego przy szpitalu. Spod 

granicy towary odebrała policja ukraińska. Na stronie internetowej znajdują się 

podziękowania za okazaną pomoc. 

Wyjaśnił, że stadion w Marszewie udostępniono bezpłatnie na potrzeby parkingu. Jest to 

jedynie plac, a nie stadion. Wykonano operat szacunkowy. Jego wykonanie zlecono 

specjaliście. Wycena 3ha wynosi ponad 1000 000zł. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ten 

grunt sprzedać ponieważ nie jest potrzebny. Był także inny pomysł, aby przekazać za 

symboliczne kwoty siostrom w Broniszewicach pod warunkiem wybudowania w tym miejscu 

nowej szkoły specjalnej. Aktualnie nie ma zgody sióstr na taką inwestycję. Należy zatem 

poczekać. Podkreślił,  że grunt w każdej chwili można sprzedać.  

W dniu 18 marca Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję w sprawie przyjęcia na teren 

Powiatu  obywateli Ukrainy. W budżecie nie było zabezpieczonych środków na utrzymanie 

tych uchodźców. W związku z powyższym  zwołano Zarząd Powiatu w celu zabezpieczenia 

środków na ich utrzymanie włącznie do dnia sesji w kwocie 115 000zł. Podczas tej sesji 

wprowadzone zostaną do budżetu środki w kwocie 315 000 zł pochodzące z budżetu 

wojewódzkiego. Polecenie wydano na przyjęcie 150 osób na  okres 30 dni, przy opłacie 
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równej 70 zł za osobodzień. Aktualnie Powiat z własnego budżetu nie dokłada środków na 

pomoc uchodźcom.  Po wprowadzeniu w/w kwot można się rozliczyć z osobami u których 

zakwaterowani są uchodźcy. W przypadku przedłużenia terminu pobytu uchodźców 

zawnioskuje się o kolejne środki. Ponadto Rada Powiatu uchwałą upoważni Zarząd do 

wprowadzania środków bez konieczności zwoływania w tym celu sesji. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – powiedział, że zamierzał 

poinformować o kwocie ze zbiórki w ostatnim punkcie porządku obrad, ale ponieważ temat 

poruszono w tym punkcie to podziękował serdecznie Radnym za inicjatywę i zebrane środki, 

które były początkiem wspólnego działania, które umożliwiło zdobycie dobrego sprzętu na 

aktualny czas.    

 

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

od poprzedniej sesji (załącznik nr 6 protokołu).  

 

Ad. 6 

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Radę 

Powiatu w Pleszewie za 2021rok. 

 

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

otrzymali sprawozdanie wraz z materiałami sesyjnym. Sprawozdanie rozpatrywała  Komisja 

Oświaty, Kultury i Sportu. Komisji Przewodniczył, Zbigniew Duszczak.  

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

 

Wobec braku uwag Rada Powiatu w Pleszewie przyjęła przez aklamację Sprawozdanie 

z wysokich średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Radę Powiatu 

w Pleszewie za 2021rok stanowiące załącznik nr 7 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 29 

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

komisji uczestniczyli wszyscy członkowie komisji. Wszystkie zmiany zawarte w projekcie 
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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: 

I. zmiany w zakresie zadań drogowych. 

Zmiany dotyczą następujących zadań drogowych:  

1. przebudowy drogi powiatowej nr 5145P Polskie Olędry – Dobrzyca. Etap I.  

Zwiększa się planowane wydatki naw/w inwestycję o łączną kwotę 3 092 351zł, z czego: 

− 2 622 351zł – to środki Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg, 

− 260 000zł – to środki pomocy finansowej z Gminy Dobrzyca, 

− 210 000zł – środki własne Powiatu (dotychczas zabezpieczono 200 000 zł). 

2. przebudowy ul. Armii Poznań w m. Pleszew wraz z rozbudową skrzyżowania z ul.: 

Lipową, Malińską i 70 Pułku Piechoty na skrzyżowanie typu rondo. 

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

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

W budżecie planuje się wydatki na w/w inwestycję w kwocie 50 000zł.  

Środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. 

Armii  Poznań w m. Pleszew oraz aktualizację dotychczasowej dokumentacji dotyczącej 

skrzyżowania na rondo. 

Posiadanie pełnej dokumentacji projektowej niezbędne jest w związku z ubieganiem się 

o dofinansowanie  zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład. 

3. przebudowy drogi powiatowej nr 4311P na odcinku Czermin – Broniszewice. 

Zmniejsza się planowane wydatki na w/w inwestycję o 50 000zł. Zmiana możliwa jest 

z uwagi na niższe koszty robót wynikające z rozstrzygniętego przetargu. 

4. przebudowy drogi powiatowej nr 4335P na odcinku od stacji PKP do DK nr 11 w m. 

Kowalew. 

Zmniejsza się zaplanowane na w/w zadanie środki własne powiatu o 890 000zł, 

pozostawiając kwotę 10 000zł na opracowanie dokumentacji projektowej w związku 

z ubieganiem się o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład. 

5. przebudowy drogi powiatowej nr 4176P w m. Korzkwy. 

Zmniejsza się wydatki ze środków własnych Powiatu o 270 000zł pozostawiając kwotę 

10 000 zł, gdyż inwestycja nie została objęta planowanym na ten rok dofinansowaniem ze 

strony samorządu miejskiego. 

II. zmiany dotyczące zadania pn. „Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie Bloku 

Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału 

Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym”. 

Na w/w zadanie zaplanowano środki już w budżecie ubiegłorocznym, kiedy to wpłynęły 

środki na finansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 

6 000 000zł. 

Z uwagi na trwającą procedurę realizacji zadania (w systemie zaprojektuj i wybuduj) w 2021 

roku nie poniesiono planowanego w budżecie wydatku, a środki Funduszu na koniec 

ubiegłego roku pozostały jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku  bieżącym 

budżetu. 
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W związku z powyższym przedmiotowe zadanie wprowadza się do budżetu Powiatu 

Pleszewskiego na 2022 rok przeznaczając na jego realizację kwotę 6 000 000zł. 

III. zmiany dotyczące sfinansowania zobowiązań przejętych po Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pleszewie z tytułu błędu medycznego.  

W budżecie na 2022 rok planuje się środki w łącznej wysokości 971 151 zł na pokrycie 

zobowiązań w związku z postępowaniem sądowym, w którym Powiat Pleszewski został 

pozwany za następstwo wynikające z błędu medycznego przy porodzie w okresie działalności 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie. 

IV. zmiany dotyczące dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych w powiatowych 

jednostkach organizacyjnych. 

W budżecie powiatu planuje się środki na realizację zadania dla następujących jednostek: 

− Domu Dziecka w Pleszewie – 46 000zł, 

− Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie – 40 000zł, 

− Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – 38 500zł, 

− Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie – 14 000zł. 

V. zmiany w zakresie finansowania zadań oświatowych. 

Zwiększa się plan wydatków Starostwa o 722 079,05, tj. środki na uzupełnienie  planów 

finansowych szkół w zakresie wydatków rzeczowych w kolejnych kwartałach 2022 roku. 

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

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.  

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie 

zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok oraz zmiany uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego. 

 

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. 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Michał Kaczmarek – zwrócił uwagę na zamontowanie 

paneli fotowoltaicznych na instytucjach powiatowych. W Domu Dziecka funkcjonuje już 

instalacja fotowoltaiczna.  Zapytał, czy uruchomione zostały również instalacje 

fotowoltaiczne w planowanych instytucjach, tj.:  Zespół Szkół Technicznych, Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie i Domu Pomocy Społecznej. Temat poruszył ponieważ   z dniem  

1 kwietnia zmieniają się warunki rozliczania podmiotów na niekorzystne.  

 

Starosta Pleszewski,  Maciej  Wasielewski – powiedział, że instalacje na powiatowych 

jednostkach zostaną wykonane pod warunkiem, że do dnia 31 marca zostaną zgłoszone do 

energetyki,  że zostały wykonane, nie muszą działać. Wykonywane jest 6 instalacji 

fotowoltaicznych na budynkach: Domu Dziecka, DPS, PCPR oraz  3 na budynku ZST.  

Instalacje zostały wykonane do 6,5kW tylko dlatego, żeby być na starych zasadach. Jeżeli 

zostaną odebrane, prosumentem zgodnie z obowiązującą zasadą od 20 – 80, a w przypadku 

rozbudowania do 10kW to rozliczenia z energetyką wyniosą 70 – 30%. Wiadomo, że 

przedmiotowe instalacje wszystkie są za małe i tylko na razie są symboliczne dlatego, żeby 

później można było je rozbudować i pozostać przez 15 lat na starych zasadach.  
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Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Michał Kaczmarek – poinformował, że w przypadku 

gospodarstw czy domów jednorodzinnych montaż instalacji obowiązuje nie od momentu 

zgłoszenia tylko od dnia założenia  licznika. Zapytał czy w przypadku  instytucji publicznych 

liczy się moment zgłoszenia czy odbiór licznika.  Jak zakładał instalację prywatnie to 

wówczas  energetyka miała termin 30 dni na odebranie. Nie ważny był termin zgłoszenia 

projektu tylko dzień w którym energetyka zamontowała licznik. Rozumie, że w przypadku 

instytucji publicznych sytuacja wygląda inaczej i nie ma w tym temacie  żadnych obaw.  

 

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 2022 rok. 

 

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

„wstrzymujących”), podjęła Uchwałę Nr XXVIII/211/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 

30 marca 2022 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok (zał. nr 8 

prot.). 

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Pleszewskiego na 2022 rok stanowi załącznik nr 9 protokołu. 

 

Ad. 8 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – poinformował, że   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 XXVIII/212/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 

30 marca 2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Pleszewskiego (zał. nr 10 prot.). 

 

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

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego stanowi załącznik nr 11 protokołu. 

Ad. 9 
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Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia pomiędzy Powiatem Pleszewskim a Ministrem Edukacji i Nauki na realizację 

zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia 

dla rodzin „Za życiem”. 

 

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

projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia pomiędzy Powiatem Pleszewskim a Ministrem Edukacji i Nauki na realizację 

zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia 

dla rodzin „Za życiem” 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 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Pleszewskim 

a Ministrem Edukacji i Nauki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 

wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. 

 

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

podjęła Uchwałę Nr XXVIII/213/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Pleszewskim 

a Ministrem Edukacji i Nauki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 

wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (zał. nr 12 prot.).  

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Pleszewskim a Ministrem Edukacji i Nauki 

na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu 

kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” stanowi załącznik nr 13 protokołu. 

 

Ad. 10 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Pleszewskim na lata 2022 – 2024.  

 

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

projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Pleszewskim na lata 2022 – 2024 

przekazano Radnym wraz 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 uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

w Powiecie Pleszewskim na lata 2022 – 2024. 
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Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu ( 19 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujące”), 

podjęła Uchwałę Nr XXVIII/214/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

w Powiecie Pleszewskim na lata 2022 – 2024  (zał. nr 14 prot.).  

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Pleszewskim na lata 2022 – 

2024 stanowi załącznik nr 15 protokołu. 

 

Ad. 11 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie ustalenia wysokości środków 

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających 

na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2022 roku. 

 

 

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

projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie ustalenia wysokości środków 

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających 

na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2022 roku przekazano Radnym wraz 

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 środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim 

w 2022 roku. 

 

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

podjęła Uchwałę Nr XXVIII/215/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim 

w 2022 roku (zał. nr 16 prot.).  

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2022 roku stanowi 

załącznik nr 17 protokołu. 
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Ad. 12 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie określenia szczegółowych warunków 

rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, umorzenia w części lub w całości łącznie 

z odsetkami lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 

 

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

uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie określenia szczegółowych warunków 

rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, umorzenia w części lub w całości łącznie 

z odsetkami lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 

przekazano Radnym wraz 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 określenia szczegółowych warunków rozłożenia na raty, odroczenia terminu 

płatności, umorzenia w części lub w całości łącznie z odsetkami lub odstępowania od 

ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 

 

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

podjęła Uchwałę Nr XXVIII/216/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków rozłożenia na raty, odroczenia terminu 

płatności, umorzenia w części lub w całości łącznie z odsetkami lub odstępowania od 

ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (zał. nr 18 prot.).  

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych 

warunków rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, umorzenia w części lub w całości 

łącznie z odsetkami lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy 

zastępczej stanowi załącznik nr 19 protokołu. 

 

Ad. 13 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju Powiatu 

Pleszewskiego do roku 2030”. 

 

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

uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju Powiatu 

Pleszewskiego do roku 2030” przekazano Radnym wraz z materiałami sesyjnymi oraz został 

pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Poprosił o zgłaszanie pytań i uwag do 

przedłożonego projektu uchwały, jak powyżej.  

 

Wicestarosta Pleszewski, Damian Szwedziak – przedstawił Strategię Rozwoju Powiatu 

Pleszewskiego do roku 2030. W szczególności skupił się na celach strategicznych zawartych 

w dokumencie. W ślad za celami strategicznymi powstały cele operacyjne, czyli cele 

bezpośrednio nakierunkowane na konkretne obszary, którymi samorząd powiatowy się 
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zajmuje lub winien się zająć. Te obszary zostały określone w strategii. Generalnie kluczowym 

elementem według którego określa się ramy strategii jest analiza SWOT, czyli matryca 

określająca silne strony danej jednostki. Analizę można wykonać zarówno 

w przedsiębiorstwach oraz w samorządach powiatowych, tudzież innych instytucjach 

publicznych. Silne strony to atuty samorządu a słabe strony to wady poddawanej analizie 

jednostki w odniesieniu do szans okazji  i trudności, które wynikają z otoczenia bliższego, 

dalszego i które wpływają lub mogą wpłynąć na daną jednostkę i będą determinowały 

różnego rodzaju działania w dłuższej lub krótszej perspektywie czasu. Zagrożenia i szanse 

mogą wywodzić się z terenu Powiatu oraz z otoczenia zewnętrznego, geopolitycznego, 

pandemicznego i innych. Do kategorii mocnych stron Powiatu zaklasyfikowano: stosunkowo 

niską stopę bezrobocia, dużą ilość małych i średnich przedsiębiorstw, co świadczy 

o mobilności, gospodarności naszego regionu, aktywne społeczeństwo, czego przejawem są 

liczne organizacje pozarządowe, działające na terenie Powiatu. Słabymi stronami (minusami) 

Powiatu są m.in.: brak wykwalifikowanej siły roboczej – zawodowej, co jest 

odzwierciedleniem sygnałów pochodzących z lokalnego biznesu, czyli poszukiwaniu ludzi do 

pracy, małe zasoby wodne, brak małej retencji, niski poziom lesistości Powiatu ponieważ 

Powiat Pleszewski jest powiatem rolniczym, stan infrastruktury drogowej. Szansą dla 

Powiatu, czyli coś wynikające z otoczenia zewnętrznego, ale będzie mogło wpływać na 

rozwój i poprawę bytu mieszkańców jest np.. postrzeganie Powiatu Pleszewskiego jako 

miejsca przyjaznego do życia i rozwoju, rozwój odnawialnych źródeł energii, pozyskiwanie 

środków zewnętrznych ze źródła krajowego, centralnego i europejskiego. Aplikowanie 

o środki daje szansę na rozwój.  Zagrożeniem dla Powiatu aktualnie od dwóch miesięcy jest 

problem uchodźców, skutki pandemii covid – 19, które są odczuwalne w perspektywie 

dłuższego czasu, patologie społeczne, problemy alkoholowe, narkomanii, dopalaczy. 

W oparciu o analizę SWOT  opracowano 5 celów strategicznych. Generalnie są to obszary 

w których Powiat  aktualnie działa, wystarczyło czasami coś doprecyzować, a więc 

w niektórych obszarach należało rozszerzyć lub zawęzić.  

Cele strategiczne rozwoju Powiatu Pleszewskiego na najbliższe lata: 

1. Poprawa standardów transportu i komunikacji na terenie Powiatu Pleszewskiego. 

Chodzi o komunikację sensu Largo, czyli zarówno przez pryzmat drogi, przez pryzmat 

ścieżek rowerowych, chodników, bieżącego utrzymania dróg, inwestycji w nowe 

drogi, lobbowanie na rzecz dróg o charakterze krajowym (S11, S12), a także 

o zapewnieniu i poprawieniu dostępności do środków transportu publicznego oraz 

poprawienie mobilności 

2. Rozwój jednostek oświatowych oraz ich współpracy z przedsiębiorcami. 

Widoczne są ciągłe modernizacje, inwestycje zarówno w zakresie infrastruktury, 

wyposażenia oraz programów nauczania i podnoszenia jakości kształcenia 

w powiatowych jednostkach. Jest to wciąż procedowane oraz pozyskiwane są różnego 

rodzaju środki, co ma odzwierciedlenie w celach dwóch operacyjnych:  

− dostosowanie kierunków kształcenia ponadpodstawowego do oczekiwań rynku 

i preferowanych kierunków studiów. Umożliwienie kształcenia się uczniów na 

kierunkach gwarantujących pozyskanie dobrej pracy, lepszy start w przyszłość.  

Realizacja tego celu spełni oczekiwania mieszkańców  i lokalnych 

przedsiębiorców, 
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− dostosowanie bazy oświatowej do kierunków kształcenia, wymogów lokalowych, 

nowoczesnej szkoły, poprawa jakości kształcenia. Modernizacja różnego rodzaju 

infrastruktury szkolnej. 

3. Dostosowanie stanu infrastruktury społecznej i zdrowia do oczekiwań mieszkańców 

Powiatu, 

4. Poprawa stanu środowiska naturalnego. 

W ramach celu strategicznego wyznaczono cele operacyjne: 

− usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu: 

 Wdrażanie  we współpracy z samorządami gminnymi „Programu usuwania azbestu 

i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu pleszewskiego”. , 

− przeciwdziałanie zjawiskom suszy na terenie powiatu, 

− poprawa jakości powietrza. 

5. Wzmacnianie pozycji Powiatu Pleszewskiego oraz budowa wizerunku powiatu jako 

miejsca przyjaznego do życia. 

   

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – podziękował członkom 

komisji Strategii, Rozwoju Regionalnego i Promocji za bardzo dużą aktywność przy 

opracowywaniu strategii. Komisja wielokrotnie zajmowała się tematem. Pan Wicestarosta 

prezentował  na bieżąco opracowywany materiał, a uwagi ze strony komisji były pomocne 

i uwzględniane  na etapie tworzenia dokumentu.  

 

Wobec braku uwag zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie 

w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju Powiatu Pleszewskiego do roku 2030”. 

 

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

podjęła Uchwałę Nr XXVIII/217/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju Powiatu Pleszewskiego do roku 2030” (zał. nr 20 

prot.).  

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii 

rozwoju Powiatu Pleszewskiego do roku 2030”stanowi załącznik nr 21 protokołu. 

 

Ad. 14 

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany Uchwały nr VII/56/2019 

Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektu oraz 

udzielania pełnomocnictw do realizacji w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. projektu 

„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie 

pleszewskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020.  

 

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

uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany Uchwały nr VII/56/2019 Rady 

Powiatu w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektu oraz 

udzielania pełnomocnictw do realizacji w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. projektu 
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„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie 

pleszewskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020  przekazano 

Radnym wraz 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 zmiany Uchwały nr VII/56/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 25 czerwca 

2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektu oraz udzielania pełnomocnictw do realizacji w 

okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. projektu „Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pleszewskim (V)” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego 2014 – 2020. 

 

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

podjęła Uchwałę Nr XXVIII/218/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr VII/56/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 25 czerwca 

2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektu oraz udzielania pełnomocnictw do realizacji 

w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. projektu „Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pleszewskim (V)” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego 2014 – 2020 (zał. nr 22 prot.).  

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały 

nr VII/56/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia 

projektu oraz udzielania pełnomocnictw do realizacji w okresie od 01.01.2019 r. do 

31.12.2020 r. projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w 

powiecie pleszewskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  

Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020  

stanowi załącznik nr 23 protokołu. 

 

Ad. 15 

Wnioski i oświadczenia radnych 

 

Radna Rady Powiatu w Pleszewie, Jolanta Pankowiak – zgłosiła uwagę, że w m. 

Dobrzyca, ul. Koźmińska (przed marketem Dino) przedłużono zakaz zatrzymywania 

i postoju. Przepis jest w tym miejscu wciąż łamany. Uznała za zasadne postawić w w/w 

miejscu tabliczkę z napisem, że w wyznaczonych godzinach mieszkańcy mogą się 

zatrzymywać. Wprowadzono ten znak dlatego, żeby tiry miały możliwość skręcenia. 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie,  Marek Szewczyk – zgłosił odpowiednim służbom 

i znak ma zostać usunięty. 
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Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski – odpowiedział, że przedmiotowy znak został 

postawiony podczas stawiania wiatraków. Jeżeli przeszkadza i zapobiega normalnemu, 

płynnemu ruchowi to zwróci się do Dyrektor ZDP o jego  usunięcie. 

Odbyło się pierwsze spotkanie w Gminie Gizałki w sprawie dożynek. W b.r. roku dożynki 

odbędą się w Gminie Gizałki. Wstępnie ustalono, datę dożynek, która przypada w ostatnią 

sobotę sierpnia. Msza święta dożynkowa będzie sprawowana w kościele w Szymanowicach, 

a uroczystości na boisku w Nowej Wsi.  Dożynki będą miały charakter sprzed okresu 

pandemicznego. Przez ostatnie 2 lata przebiegały symbolicznie ponieważ spotykano się 

jedynie w kościele.  

W ub. tygodniu z funduszu przeciwdziałania covid – 19 pozyskano 9200 000  dla PCM. Jest 

to inwestycja ogromna, środki rekordowe. Kwota 7500 000 zł przeznaczona zostanie na 

zakup nowego rezonansu magnetycznego i stacje do opisywania, zwiększy się dostępność 

i będzie możliwość większego diagnozowania pacjentów i większej ilości świadczeń.  Sprzęt  

będzie naprawdę wyspecjalizowany, przy czym kwota w wysokości 1 000 700zł 

przeznaczona będzie na modernizację zakładu patomorfologii, a także przebudowę 

laboratorium, co umożliwi wykonywanie wszystkich badań  wirusowych pod kątem także 

covida. Szpital był pierwszym szpitalem powiatowym, który odpowiedział na apel NFZ-u 

i Wojewody w sprawie utworzenia oddziału covidowego. Następnie inne powiaty poszły tym 

samym śladem. Stwierdził, że Wojewoda docenił współpracę  z Powiatem, czego przejawem 

było otrzymanie tak dużych środków. Nie są to jednak wszystkie środki, które zaplanowano 

i o które ubiega się Powiat. Jest jeszcze wiele planów. Przypomniał, że zdobyte w zeszłym 

roku środki zewnętrzne oraz aktualne  spowodowały, że nie trzeba będzie dołożyć nic do 

inwestycji Pleszewskiego Centrum Medycznego. 24 000 000zł. jest to kwota duża i nie wiele 

samorządów w Wielkopolsce  może się pochwalić  takimi pozyskanymi zewnętrznymi 

środkami. Dwie duże zmiany w budżecie obejmowały: 6000 000zł także dla PCM w ramach 

tych środków jako dotację. Podczas Zarządu w dn. zatwierdzona zostanie kolejna 

specyfikacja warunków zamówienia  na wymianę okien, parapetów, elewacji, odświeżenie 

transformatorowni. Na w/w cel są zabezpieczone 5000 600zł. Szacuje się, że inwestycja 

wyniesie ok. 8000 000zł. Wiadomo, że inne powiaty też działają i rozbudowują swoje 

szpitale. Nie można zatem pozostać z tyłu bo to ważna sprawa nie tylko dla mieszkańców 

Powiatu. Wszyscy są jednak po to, żeby zabiegać o środki dla regionu. Nad składanymi 

wnioskami  pracuje bardzo wiele osób, również z zewnątrz. Podziękował serdecznie bo to 

naprawdę bardzo ważne, żeby nasz szpital był nadal na bardzo wysokim poziomie.   

 

Radna Rady Powiatu w Pleszewie, Renata Reszel – powiedziała, że wciąż udzielane jest 

sformułowanie środki zewnętrze. Radna zwróciła uwagę, aby konkretnie wyjaśnić skąd 

przekazano środki do szpitala. 

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski – wyjaśnił, że środki, które są przekazywane  

w dniu dzisiejszym lub zostaną przekazane za chwilę, tj.  : 

− 9000  200 zł pochodzą z funduszu przeciwdziałania covid -19,  

− 6000 000 zł fundusz rozwoju inwestycji Lokalnych,  

− 5000 000zł z Rządowego Programu Polski Ład. 
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Pozostałe środki pochodzą z samorządów gminnych. Podziękował Burmistrzowi MiG 

Pleszew za środki w kwocie 1000 000zł, które przekazano podczas ostatniej sesji, również na 

inwestycje w szpitalu. 

Wyjaśnił, że środki są państwowe. 

 

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

wypowiedzi Starosty powiedział, że wiadomo, że przedmiotowe środki są rządowe, ale tak 

naprawdę są to środki, które pochodzą z podatków i one są dysponowane przez różnego 

rodzaju fundusze lub poprzez Wojewodę, który jest ramieniem administracji rządu i to on 

realizuje to zadanie. 

Poinformował o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych w terminie do dnia 30 

kwietnia 2022r. Radni otrzymali informację i korespondencję w tej sprawie drogą 

elektroniczną. W przypadku wątpliwości lub pytań należy skontaktować się z Biurem Rady. 

Radnym przedłożono na sesji do zapoznania się  program ramowy planowanej wizyty do 

Powiatu Ammerland w dniach 6 – 9 maja 2022r. Zainteresowani mogą składać zgłoszenia do 

Biura Rady. 

     

Ad. 15 

Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek - wobec wyczerpania 

porządku obrad o godz. 13:57 zamknął posiedzenie XXVIII sesji Rady Powiatu w Pleszewie 

w dniu 30 marca 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 XXVI sesji Rady 

Powiatu w Pleszewie VI kadencji w dniu 10 lutego 2022 r. 

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

Powiatu w Pleszewie VI kadencji w dniu 2 marca 2022 r., 

5. Lista reasumpcji  głosowania imiennego Radnych w sprawie przyjęcia protokołu z XXVII 

sesji Rady Powiatu w Pleszewie VI kadencji w dniu 2 marca 2022 r., 

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

7. Sprawozdanie z wysokich średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Radę Powiatu w Pleszewie za 2021rok, 
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8. Uchwała Nr XXVIII/211/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 marca 2022 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok, 

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

Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok, 

10. Uchwałę Nr XXVIII/212/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 marca 2022 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Pleszewskiego, 

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

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego, 

12. Uchwała Nr XXVIII/213/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Pleszewskim 

a Ministrem Edukacji i Nauki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 

wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, 

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

zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Pleszewskim a Ministrem Edukacji i Nauki 

na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu 

kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, 

14. Uchwała Nr XXVIII/214/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

w Powiecie Pleszewskim na lata 2022 – 2024, 

15. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Pleszewskim 

na lata 2022 – 2024, 

16. Uchwała Nr XXVIII/215/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań 

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie 

Pleszewskim w 2022 roku, 

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

środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2022 roku, 

18. Uchwała Nr XXVIII/216/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków rozłożenia na raty, odroczenia terminu 

płatności, umorzenia w części lub w całości łącznie z odsetkami lub odstępowania od 

ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,  

19. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie określenia 

szczegółowych warunków rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, umorzenia w 

części lub w całości łącznie z odsetkami lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt 

dziecka w pieczy zastępczej, 

20. Uchwała Nr XXVIII/217/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju Powiatu Pleszewskiego do roku 2030”, 

21. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii 

rozwoju Powiatu Pleszewskiego do roku 2030”, 
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22. Uchwała Nr XXVIII/218/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr VII/56/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 25 czerwca 

2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektu oraz udzielania pełnomocnictw do realizacji 

w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. projektu „Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pleszewskim (V)” współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020, 

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

nr VII/56/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie 

zatwierdzenia projektu oraz udzielania pełnomocnictw do realizacji w okresie 

od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 

i poszukujących pracy w powiecie pleszewskim (V)” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego 2014 – 2022. 

 


