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Protokół Nr XXX/2022 

z sesji Rady Powiatu w Pleszewie 

w dniu 29 czerwca 2022 r., 

o godz. 14:00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pleszewie, 

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

 

W sesji udział wzięli Radni oraz zaproszeni goście wg załączonych list obecności 

(odpowiednio zał. nr 1 i 2 prot.). 

 

Ad. 1 

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

 

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

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

z Zarządem, komendantów i inspektorów powiatowych służb inspekcji i straży, dyrektorów, 

kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, oraz wszystkich zaproszonych gości. Na 

podstawie listy obecności stwierdził quorum, na 19 Radnych w obradach uczestniczy 15 (zał. 

nr 1 prot.). Nieobecność zgłosili Radni: Zbigniew Rodek, Michał Kaczmarek. Spóźnienie 

zgłosili Radni: Mirosław Kuberka, Przemysław Kazuś. 

 

W dniu 28 czerwca b.r. przypadała 66 rocznica Poznańskiego Czerwca 1956. W związku 

z powyższym poprosił o powstanie i uczczenie w/w rocznicy minutą ciszy.  

 

Ad. 2 

Przedstawienie porządku obrad. 

 

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

wraz z materiałami sesyjnymi otrzymali porządek obrad (zał. nr 3). Zapytał, czy są 

propozycje zmiany porządku obrad. 

 

Wobec braku uwag do przedłożonego porządku obrad zamknął dyskusję w tym punkcie.  

 

Rada Powiatu przyjęła do realizacji porządek obrad (zał. nr. 3 prot.). Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 3 

Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu w Pleszewie VI kadencji, w dniu 26 maja 

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 (15 głosów „za”), protokół z XXIX sesji 

Rady Powiatu w Pleszewie, w dniu 26 maja 2022 roku. Uwag nie zgłoszono. 
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Lista głosowania imiennego Radnych w sprawie przyjęcia protokołu z XXIX sesji Rady 

Powiatu w Pleszewie VI kadencji, w dniu 26 maja 2022 r. stanowi załącznik nr 4 protokołu. 

 

Od godz. 14:07 w obradach uczestniczy Radny Mirosław Kuberka.  W obradach uczestniczy 

16 Radnych.  

 

Ad. 4 

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie od poprzedniej sesji (zał. nr 5 prot.). 

 

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

sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie od poprzedniej sesji przekazano 

Radnym wraz z materiałami sesyjnymi. W dniu 29 czerwca b.r. odbyło się kolejne 

posiedzenie Zarządu Powiatu.  

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski – w uzupełnieniu przedstawił informację 

z posiedzenia Zarządu w dniu 29  czerwca 2022 roku. Podczas posiedzenia w dniu 

29 czerwca  2022 r. Zarząd pozytywnie zaopiniował autopoprawkę do projektu uchwały Rady 

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

Proponowana w ramach autopoprawki zmiana dotyczy inwestycji  pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 4334P w zakresie wykonania ścieżki rowerowej na odcinku Prokopów – 

Pacanowice”. Sytuacja wynikła z braku możliwości pozyskania odpowiednich  zgód 

i uzgodnień ze strony służb  celem przystąpienia do opracowania dokumentacji technicznej.   

Jednak na etapie zdjęcia tych środków uzyskano wszelkie zgody. W związku z powyższym 

pozostawiono w planie wydatków kwotę 50 000zł na opracowanie dokumentacji na odcinku 

Prokopów ( od skrzyżowania)  aż do w Broniszewicach w stronę na Mazury i na 

Broniszewice – poszerzenie drogi do 6 m wraz ze ścieżką rowerową.  

  

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

pytań i uwag do przedłożonego sprawozdania Starosty.  

 

Uwag nie zgłoszono.  

 

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

od poprzedniej sesji stanowiące załącznik nr 5 protokołu.  

 

Od godz. 14:07 w obradach uczestniczy Radny Mirosław Kuberka. Stan Radnych na sali 

wynosi 16  Radnych.  

 

Ad. 5 

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Pleszewskiego w roku 2021  

(zał.6 prot.). 
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Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – poinformował, że  Ocenę 

stanu sanitarnego i sytuację epidemiologiczną Powiatu Pleszewskiego w roku 2021 

rozpatrywała Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady 

Powiatu w Pleszewie. Komisji przewodniczył, Mirosław Maruszewski. W posiedzeniu 

komisji uczestniczyła Pani Jolanta Ulatowska, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – 

Epidemiologicznej w Pleszewie. Poprosił o zgłaszanie pytań i uwag do przedłożonego 

materiału.  

 

Do przedłożonego sprawozdania uwag nie zgłoszono. 

 

Wobec braku uwag zamknął ten punkt porządku obrad. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie przyjęła przez aklamację Ocenę stanu sanitarnego i sytuację 

epidemiologiczną Powiatu Pleszewskiego w roku 2021 stanowiącą załącznik nr 6 protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – podziękował Pani Jolancie 

Ulatowskiej, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pleszewie za 

szczegółową analizę  tematu podczas posiedzenia merytorycznej komisji.  

 

Ad. 6 

Informacja nt. realizacji zadań Powiatu Pleszewskiego z zakresu pomocy społecznej w 2021 

roku (zał. nr 7 prot.) oraz nt. zasobów pomocy społecznej (zał. nr 8 prot.). 

 

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

sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie za 2021 

rok oraz Ocenę zasobów pomocy społecznej Powiatu Pleszewskiego rozpatrywała Komisja 

Zdrowia Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu w Pleszewie. 

Komisji przewodniczył, Mirosław Maruszewski. W posiedzeniu komisji uczestniczyła Pani 

Grażyna Kaczmarek, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie. 

Poprosił o zgłaszanie pytań i uwag do przedłożonego materiału.  

 

Do przedłożonych w/w sprawozdań uwag nie zgłoszono. 

 

Wobec braku uwag zamknął ten punkt porządku obrad. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie przyjęła przez aklamację Sprawozdanie z działalności 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie za 2021 rok (zał. nr 7 prot.) oraz 

Ocenę zasobów pomocy społecznej Powiatu Pleszewskiego za rok 2021 (zał. nr 8 prot.). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – podziękował Pani 

Grażynie Kaczmarek,  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie za 

szczegółową analizę  tematu podczas posiedzenia merytorycznej komisji. 

 

Ad. 7 
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Informacja o realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie oraz sytuacji na 

rynku pracy (zał. nr. 9 prot.) 

 

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

Sprawozdanie z realizacji Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku 

pracy w Powiecie Pleszewskim w latach 2021– 2025 za rok 2021 rozpatrywała Komisja 

Zdrowia Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu w Pleszewie. 

W posiedzeniu komisji uczestniczyła Pani Katarzyna Trawińska, Zastępca Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie. Poprosił o zgłaszanie pytań i uwag do 

przedłożonego materiału.  

 

Do przedłożonego sprawozdania uwag nie zgłoszono. 

 

Wobec braku uwag zamknął ten punkt porządku obrad. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie przyjęła przez aklamację Sprawozdanie z realizacji Programu 

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

2021– 2025 za rok 2021 stanowiące załącznik nr 9 protokołu. 

  

Ad. 8  

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pleszewie, Wojciech Barszczewski 

– przedstawił okresowe sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pleszewie 

z realizacji rocznego planu kontroli za 2022 rok (zał. nr 9a prot.). 

 

Ad. 9  

Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Pleszewskiego za 2021 rok  

- przedstawienie raportu o stanie Powiatu Pleszewskiego za 2021 rok (zał. nr 10 prot.), 

- debata nad raportem o stanie Powiatu Pleszewskiego za 2021 rok, 

- głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Pleszewie wotum 

zaufania. 

 

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

z ustawą o samorządzie powiatowym, Zarząd Powiatu przedstawia Radzie raport o stanie 

powiatu. Raport przedłożono Radzie Powiatu w ustawowym terminie i opublikowano go 

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa. Oryginał raportu 

dostępny był do wglądu w Biurze Rady. Zainteresowani mogli zapoznać się z treścią raportu.  

Poprosił Starostę Pleszewskiego, Macieja Wasielewskiego o przedstawienie raportu o stanie 

Powiatu Pleszewskiego za 2021 rok.  

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski – poinformował, że już od kilku lat 

opracowywany jest raport o stanie Powiatu. Obowiązek ten nakłada ustawa o samorządzie 

powiatowym. Niniejszy raport został opracowany przez Zarząd Powiatu i w ustawowym 
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terminie przedłożony Radzie Powiatu. Raport zawiera wszystkie elementy, które wskazuje 

ustawa. Ich ujęcie jest obowiązkowe w raporcie. Budżet Powiatu w 2021 roku po stronie 

dochodów zamknął się kwotą   105 018 405 zł, wydatki zaś kształtowały się na poziomie 

94 151 843 zł. Inwestycje w 2021r.  stanowiły 12.113.941 zł. Na realizację inwestycji 

samorząd powiatowy pozyskał znaczne środki zewnętrzne, przede wszystkim z Funduszy 

Europejskich (WRPO 2014 - 2020, PROW 2014 - 2020), dotacji z rezerw budżetu państwa, 

funduszy celowych (Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, WFOŚiGW). 

Zadłużenie Powiatu w okresie 2015 - 2021 zmalało o 14.213.758 zł z 47.257.533 zł do 

33.043.775 zł. 

Planowane dochody budżetu w roku 2021 w wysokości 104 472 153 zł zrealizowano w 101 

%,  tj. w kwocie 105 018 405 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 102 763 601 zł.  

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2021 roku wyniósł 

10 059 814 zł. 

Wydatki budżetu Powiatu w 2021 roku wyniosły 94 151 843 zł, z czego: 

– wydatki bieżące  82 037 902 zł, co stanowi 87 % wydatków ogółem, 

– wydatki majątkowe (inwestycyjne) 12 113 941 zł, co stanowi 13 % wydatków ogółem. 

Wartość księgowa netto całego majątku Powiatu Pleszewskiego obejmująca mienie starostwa 

i jednostek organizacyjnych powiatu, w tym grunty, budynki, lokale, obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej, środki trwałe wyniosła 248.168.203 zł. Wartość rzeczywista mienia jest 

większa niż wartość księgowa.  

Powiat realizuje szereg programów, strategii i polityk, m.in.: 

1. Projekt „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej 

Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. Wartość całkowita projektu wyniosła 8 283 

587,84 zł. Udział Powiatu Pleszewskiego w projekcie wyniósł 22 002,74 zł., 

2. Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień 

przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Partnerem 

wiodącym tego programu jest powiat kaliski, 

3. Projekt pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych 

i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające 

wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany 

danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Program 

wdrażamy jest w pleszewskim szpitalu. Jest on skierowany dla szpitali wojewódzkich, 

miejskich i powiatowych. Program o wartości 100 000 000zł. Pleszewski szpital 

otrzyma ok. 5000 000zł., 

4. Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy 

w powiecie pleszewskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014 – 2020. Wartość tego programu 

wynosi 5 243 000zł, przy czym w 2021 roku zrealizowano go na kwotę 1840 000zł. 

Realizacja tego projektu zakończy się w przyszłym roku. 

5. Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego na lata 2019-2021 r. W r. b. przyjęto już nowy 

program, 

6. „Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej na terenie Powiatu Pleszewskiego”. 

program jest realizowany wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 
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i Gospodarki Wodnej. Powiat Pleszewski wspólnie  z kołami łowieckimi zakupuje 

kuropatwy, które są następnie wypuszczane na teren całego powiatu, 

7. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie 

pleszewskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach WRPO 2014 – 2020. Wartość programu ogółem wynosi 3 786 

686,32 PLN, w tym: w 2021 roku zrealizowano za kwotę – 1 006 345,32 PLN, 

Program Współpracy Powiatu Pleszewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

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

wolontariacie na rok 202. Program jest niezbędny aby ogłaszać konkursy i wspierać 

stowarzyszenia. Ze względu na pandemią COVID-19 na obszarze RP w 2021 roku Zarząd 

Powiatu w Pleszewie nie ogłosił konkursu, 

8. Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pleszewskim na lata 2021- 2023, 

9. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Pleszewskiego na lata 

2021-2025,  

10. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Pleszewskim 

na rok 2021, 

11. Program usuwania azbestu  z terenu Powiatu Pleszewskiego. Program realizowany 

jest od 2010r. i w tym okresie unieszkodliwiono 3 595,698 ton wyrobów azbestowych, 

za łączną wartość 1.320.890,85  zł.  W okresie 2021/2021 roku program był 

realizowany dwuetapowo. W ramach I etapu w 2021 r. zrealizowano 186 wniosków / 

tj. usunięto 469,970 t wyrobów budowlanych zawierających azbest za kwotę 187 

048,06 zł. Kolejne wnioski będą realizowane w 2022 r. do wyczerpania limitu 

środków, 

12. Program promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie 

Pleszewskim w latach 2021 – 2025. Na ten cel w 2021 r. wydatkowano ok. 7200 

000zł. PUP w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego finansował kształcenie 

ustawiczne na łączną kwotę 1.715.238 zł, obejmujące 1.083 pracowników 

i pracodawców (szkolenia zawodowe i studia podyplomowe).  

W 2021 r. w ramach tarczy antykryzysowej Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie 

rozpatrzył łącznie 903 wnioski na łączną kwotę 4 693 700,00 zł. 

W 2021 r. Zarząd realizował szereg uchwał podjętych przez Radę Powiatu w Pleszewie. 6 

uchwał podjęto w 2020r, ale skutkujących działaniami w 2021 r. Kolejnych  57 uchwał podjęto 

w 2021 r. (w tym 6 uchwał, które będą szerzej opisane dopiero w kolejnym raporcie o stanie 

powiatu za 2022 r.). 1 uchwała dot. wyrażenia zgody na nabycie prawa własności 

nieruchomości zajętej pod budowę ścieżki rowerowej, położonej w Krzywosądowie nie 

została zrealizowana w całości. W roku 2021 nie wykupiono jednej z działek w ramach 

inwestycji – przebudowy  drogi Krzywosądów – Kuchary. Właściciel tejże działki zmarł, 

rodzinie nie potrafi się porozumieć i nie chcą podpisać aktu notarialnego. Jest natomiast 

zgoda Marszałka, że przedmiotową działkę Powiat może mieć na razie w użyczeniu tej 

rodziny i ten program będzie ważny. 

Kolejne ważne elementy programu to część poświęcona współpracy z administracją rządową 

 i  samorządową.  
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Podpisano wymienione poniżej porozumienia z administracją rządową: 

- z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (22.210 

zł) 

- z Ministrem Edukacji i Nauki na organizację wycieczek szkolnych w ramach 

przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”. Ministerstwo zobowiązało się do przekazania kwoty 

15.000 zł przy wkładzie własnym powiatu 20.600 zł.  

Podpisano także porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego: 

- z MiG Pleszew w sprawie powierzenia przez Powiat Pleszewski Miastu i Gminie Pleszew 

zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. Na realizację tego zadania 

Powiat będzie przekazywał do budżetu MiG Pleszew kwotę w wysokości 70.000 zł rocznie, 

- z Gminą Dobrzyca na przebudowę istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji 

deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P, V etap (150.000 zł), 

- z Gminą Dobrzyca na przebudowę drogi powiatowej nr 4323P w zakresie budowy 

chodnika w miejscowości Karmin (100.000 zł), 

- z samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację program terapeutycznego 

w DPS Pleszew, w Pododdziale dla osób uzależnionych od alkoholu. Na realizację zadań 

w ramach porozumienia Powiat otrzymał  kwotę w wysokości 66.500 zł, 

- dotacja w kwocie 17.000 zł dla DPS w Pleszewie Województwa Wlkp. na przyłącze 

światłowodowe w serwerowni   głównej do budynku Pododdziału dla osób uzależnionych od 

alkoholu w DPS Pleszew,  

Powiat jest członkiem wymienionych poniżej stowarzyszeń:  

- Związku Powiatów Polskich (Konwent Powiatów Województwa Wielkopolskiego) , 

- Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i  Województw „DROGA S11”. Jest to stowarzyszenie, 

które lobbuje za jak najszybszą budową drogi S11. 

W powiecie pleszewskim funkcjonują następujące gremia konsultacyjne:  

- Powiatowa Rada Rynku Pracy w Pleszewie  

- Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych  

- Powiatowy Zespół Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  i Ochrony 

Ofiar Przemocy. 

Powiat realizuje zadania własne oraz zlecone. Zadania w 2021 roku były nacechowane 

epidemią COVID – 19.  Wojewoda Wielkopolski zlecił Powiatowi dodatkowo utworzenie 2 

punktów masowych szczepień ochronnych, które utworzono w:  

− PCM (w miejscu poradni internistycznej), 

− ZST w Pleszewie (sala sportowa). 

Ogółem w w/w punktach szczepień zaszczepiono ponad 37 000 mieszkańców Powiatu. 

Zaznaczył, że w poszczególnych gminach tych punktów było więcej.  

W najgorszym okresie epidemii 3 oddziały, tj. paliatywny, wewnętrzny i zakład opiekuńczo 

– leczniczy zostały przekształcone w oddziały covidowe. W szczytowym okresie w szpitalu 

zapewniono  77 łóżek dla pacjentów covidowych,  w tym 5 łóżek respiratorowych i 15 łóżek 

obserwacyjnych oraz 40 miejsc w utworzonym izolatorium. 

W 2021 roku pozyskano środki zewnętrzne z Funduszu przeciwdziałania Covid – 19  

i wykonano remont budynku tlenowni oraz instalacji tlenowej.   

W ramach dotacji z rezerwy Premiera wykonano również modernizację i przebudowę 
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pomieszczeń oddziału zlokalizowanego na IV piętrze. Aktualnie znajduje się w w/w miejscu 

oddział ortopedii. Na inwestycję pozyskano wsparcie w kwocie 2 800 000zł, Powiat dołożył 

1000 000zł. Koszt tej przebudowy wyniósł ponad 3000 800zł. 

W 2021 roku Powiat otrzymał środki w wysokości 6 mln. zł z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych na rozbudowę Bloku operacyjnego, OIOM-u, oddziału położniczego. 

Realizacja inwestycji rozpocznie się w b.r. 

Powiat pozyskał kolejne środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 5mln. zł dla 

szpitala na modernizację trafostacji, rozbudowę fotowoltaiki oraz prace termoizolacyjne. 

Przedmiotowe umowy, których wartość wynosi 7600 000zł są już podpisane.  

Subwencja oświatowa dla Powiatu Pleszewskiego w 2021 wyniosła 23 903 540zł.  

Przedstawił liczę uczniów w szkołach i placówkach oświatowych. Najwięcej uczniów 

w analizowanym roku uczęszczało do ZSUG (758),  kolejno w Zespole Szkół Technicznych 

– 711, w I  Liceum Ogólnokształcącym – 367 uczniów, Zespole Placówek Specjalnych – 177 

uczniów, Centrum Kształcenia Zawodowego – 298 kursantów, Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej było pod opieką 13 490 dzieci. 

Zatrudnienie w szkołach wynosiło 244 nauczycieli i 48 etatów dla pracowników obsługi 

i administracji.    

Największą inwestycją oświatowa przeprowadzoną w 2021 roku była modernizacja ZST 

w Pleszewie. Inwestycja została zakończona. Powiat aktualnie oczekuje za dokumentacją 

techniczną od wykonawców.    

Pomoc społeczna świadczona jest przez 13  powiatowych jednostek. Jednostki wpierają 

mieszkańców Powiatu w potrzebach.  

W 2021 roku Powiatowy Zespół ds. orzekania o Niepełnosprawności wydał 1927 orzeczeń o 

niepełnosprawności. 

Zadania z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej realizuje Wydział 

Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pleszewie. W 2021r. do urzędu 

wpłynęło 791 wniosków o pozwolenie na budowę oraz rozbiórkę. Udzielono 734 pozwolenia 

na budowę i rozbiórką dla różnych obiektów budowlanych. 

Powiat dysponuje 490,0285ha ziemi. W porównaniu do roku 2020 powiatowy zasób 

nieruchomości w roku 2021 wzrósł o pow. ok. 4,94ha. Wzrost powierzchni to przede 

wszystkim efekt kontynuowanego procesu regulowania stanów prawnych gruntów pod 

drogami powiatowymi.  

Stan środowiska na terenie powiatu pleszewskiego określany jest jako dobry, największe 

kłopoty spowodowane były wykryciem ASF w sąsiednim powiecie. Temat dotyczył w dużej 

części rolników z Gminy Gołuchów. Początek choroby zapoczątkował się w 2020r.   

Ponadto odnotowano liczne ogniska ptasiej grypy w gospodarstwach w sąsiednich powiatach 

kaliskim i ostrowskim. Jedno ognisko ptasiej grypy odnotowano także na terenie powiatu 

pleszewskiego, w Gminie Gołuchów, miejscowość – Czechel. W związku w powyższym 

zaszła konieczność uboju sanitarnego prawie 50 000 indyków.  

Powierzchnia lasów wynosi prawie 14 000 ha lasów, w tym lasy państwowe stanowią 11 341 

ha. Pozostałe lasy pozostają w nadzorze Starosty. Zadanie w tym zakresie zlecono dwóm 

Nadleśnictwom: Grodziec i Taczanów.  

W 2021 r. Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pleszewie wydał:  

- 22.480 decyzji dotyczących rejestracji pojazdów  
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Ad. 10 

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Powiatu Pleszewskiego za 2021 rok, wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2021 rok:   

- rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2021 rok,  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – poinformował, 

że sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2021 rok (zał. nr 13 prot.) 

przedłożone przez Zarząd Powiatu zostało przesłane Radnym Powiatu w ustawowym terminie 

za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oryginał był dostępny w Biurze Rady. 

Sprawozdanie rozpatrywała w trybie procedury absolutoryjnej Komisja Rewizyjna. Poprosił 

o zgłaszanie pytań do przedstawionego sprawozdania. 

 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie obrad. 

 

 

- 1.677 praw jazdy. 

Podkreślił, że liczba zarejestrowanych pojazdów wynosi prawie 73.000 na 63 000 

mieszkańców.   

W analizowanym okresie Powiatowy Rzecznik Konsumentów udzielił 878 bezpłatnych 

porad konsumenckich.  Na ternie Powiatu działają 3 nieodpłatne punkty pomocy prawnej, 

które udzieliły 297 porad.  

 

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

zgodnie z art. 30a ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym w debacie nad raportem o stanie 

powiatu mogą zabrać głos mieszkańcy. Zgłoszenie udziału w debacie poparte co najmniej 

150 podpisami, należało złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została 

zwołana sesja, na której ma być przedstawiony raport.  

Ogłoszenie o opublikowaniu przez Zarząd Powiatu w Pleszewie raportu o stanie Powiatu za 

2021 rok oraz informację o terminie sesji, na której raport będzie przedstawiony wraz 

z procedurą zgłaszania się mieszkańców do debaty zamieszczono na stronie internetowej 

Starostwa. W ustawowym terminie mieszkańcy nie zgłosili udziału w debacie. Otworzył 

debatę nad raportem o stanie Powiatu Pleszewskiego.  

 

Radni nie zgłosili udziału w debacie nad raportem o stanie Powiatu w Pleszewie. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (16 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących ”, 0 

głosów „przeciw”) podjęła Uchwałę Nr XXX/223/2022 Rady Powiatu w Pleszewie 

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Pleszewie wotum zaufania (zał. nr 11 prot.).  

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi 

Powiatu w Pleszewie wotum zaufania stanowi załącznik numer 12 protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – pogratulował Staroście 

Pleszewskiemu udzielenia Zarządowi Powiatu w Pleszewie wotum zaufania. 
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- przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 

w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego 

za 2021 rok, 

 

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

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia 

opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2021 roku została 

przesłana Radnym wraz z materiałami sesyjnymi. 

Poprosił Wiceprzewodniczącego Rady, Wojciecha Maniaka o odczytanie uchwały Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii 

o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2021 rok wraz z informacją 

o stanie mienia i objaśnieniami. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Wojciech Maniak – przedstawił 

uchwałę Nr SO – 2/0954/226/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Poznaniu z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia 

i objaśnieniami (zał. nr 14 prot.). 

 

- rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Pleszewskiego za 2021 rok, 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – poinformował, 

że sprawozdanie finansowe Powiatu Pleszewskiego za 2021 rok (zał. nr 15 prot.) przedłożone 

przez Zarząd Powiatu zostało przesłane Radnym Powiatu w ustawowym terminie 

za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oryginał był dostępny w Biurze Rady.  

Sprawozdanie rozpatrywała w trybie procedury absolutoryjnej Komisja Rewizyjna. Poprosił 

o zgłaszanie pytań do przedstawionego sprawozdania. 

 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie obrad. 

 

- dyskusja, 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – zaproponował połączenie 

dyskusji z dyskusją dotyczącą absolutorium. 

 

Nie wniesiono zastrzeżeń.  

 

- głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok, 

 

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

zarządził głosowanie przedmiotowego projektu uchwały. W głosowaniu udział wzięło 

16 Radnych. 
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Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (16 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących”, 

0 głosów „przeciw”), podjęła Uchwałę Nr XXX/224/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 

29 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok (zał. nr 16 prot.). 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021  rok 

stanowi załącznik numer 17 protokołu. 

 

Ad. 11.  

Absolutorium: 

- zapoznanie z informacją o stanie mienia Powiatu Pleszewskiego za okres od 01.01.2021 r. 

do 31.12.2021 r., 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – poinformował, 

że informacja o stanie mienia Powiatu Pleszewskiego za okres od 01.01.2021 r. 

do 31.12.2021 r. (zał. nr 18 prot.) została przekazana Radnym w ustawowym terminie. 

Oryginał był dostępny w Biurze Rady. Sprawozdanie rozpatrywała w trybie procedury 

absolutoryjnej Komisja Rewizyjna. 

 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie obrad. 

 

- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pleszewie o udzielenie 

absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok, 

 

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

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pleszewie o udzielenie absolutorium Zarządowi 

Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2021 r. (zał. nr 19 prot.) został przekazany 

Radnym wraz z materiałami sesyjnymi. Oryginał dostępny w Biurze Rady. Poprosił 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Wojciecha Barszczewskiego o przedstawienie 

wniosku absolutoryjnego. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Wojciech Barszczewski – poinformował, że Komisja 

Rewizyjna Rady Powiatu w Pleszewie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Powiatu 

Pleszewskiego za 2021 rok, sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 

2021 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o tym sprawozdaniu, 

informacji o stanie mienia Powiatu Pleszewskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2021 

roku, wniosła o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu 

Powiatu za 2021 rok. Za wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2021 

rok głosowało 6 członków Komisji, przy zero głosach  sprzeciwu. Wniosek Komisji 

Rewizyjnej wraz z uzasadnieniem stanowi zał. nr 19 prot.  

 

- przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 

w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pleszewie 

o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2021 rok, 
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Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – poprosił 

Wiceprzewodniczącego Rady, Wojciecha Maniaka o odczytanie sentencji uchwały Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii 

o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pleszewskiego o udzielenie absolutorium 

Zarządowi Powiatu za 2021 rok. W/w opinię  przesłano Radnym Powiatu wraz z materiałami 

sesyjnymi.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Wojciech Maniak – odczytał uchwałę 

Nr SO – 2/0955/188/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Pleszewskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu 

za 2021 rok (zał. nr 20 prot.). Skład Orzekający RIO w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 

9 czerwca 2021 roku wyraził opinię, iż wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

w Pleszewie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2021 rok został 

sporządzony zgodnie z wymogami prawa i jest uzasadniony. 

 

- dyskusja, 

 

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

punkcie obrad. 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Andrzej Madaliński – poinformował, że Klub Radnych 

„Miłośnicy Ziemi Pleszewskiej” pozytywnie ocenia wykonanie budżetu Powiatu 

Pleszewskiego w 2021 roku. Był to rok kiedy realizowano dalsze wydatki inwestycyjne – na 

inwestycje przeznaczono ponad 12 mln zł, tj. 15 % ogółu wydatków. Należy tutaj podkreślić, 

że Zarząd uwzględnił przy tym różne obszary funkcjonowania Powiatu. Głównym obszarem 

od lat były oczywiście zadania drogowe, na które wydano  7,3 mln zł. Znaczne środki 

przeznaczono także na ochronę zdrowia – wydając 3,8 mln na modernizację pomieszczeń 

PCM na potrzeby chirurgii onkologicznej. 

Pamiętano o oświacie rozpoczynając inwestycję związaną z modernizacją i doposażeniem 

Zespołu Szkół Technicznych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego, na którą wydano blisko 

300 tys. zł. Uwzględniono wydatki na bezpieczeństwo w kwocie prawie 149 tys. zł, czy 

pomoc społeczną w kwocie 75 tys. zł. Na realizację inwestycji samorząd powiatowy pozyskał 

znaczne środki zewnętrzne, przede wszystkim z Funduszy Europejskich, Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 – 2020,Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Warto zauważyć, że w 2021 roku 

zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów i pożyczek zmniejszyło się o 4 757 tys.  zł. Wykonanie 

budżetu zostało pozytywnie ocenione przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu, co 

usłyszeliśmy podczas wystąpienie Pana Wiceprzewodniczącego. W związku z powyższym 

Klub Miłośników Ziemi Pleszewskiej będzie głosował za udzieleniem absolutorium dla 

Zarządu Powiatu w Pleszewie. 
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Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Wojciech Maniak – poinformował, 

że Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował za udzieleniem absolutorium dla 

Zarządu Powiatu w Pleszewie za 2021 rok. Za decyzją Klubu przemawiają  wskaźniki, t.j.  

wykonane inwestycje za ponad 12 mln., oddłużenie Powiatu o 4700 000zł, nadwyżka 

budżetowa, ponad 10 mln. zł. Plan budżetowy zakładał budżet w wysokości ok. 105 mln. zł, 

ostatecznie budżet został wykonany na poziomie powyżej 94 mln. zł. Dwie inwestycje nie 

zostały rozpoczęte w 2021 roku, zostaną one kontynuowane w 2022 roku, przy czym nie ma 

tu winy Zarządu Powiatu. Trzeba mieć również na uwadze, że koszty związane z wydatkami 

na oświatę, Domy Pomocy Społecznej oraz podwyżki najniższej krajowej to koszty w 

wysokości prawie 5 mln. zł, które Zarząd musiał wygospodarować w budżecie. Zawsze 

można by powiedzieć, że budżet mógłby być lepszy, ale Klub uważa, że Zarząd z tych 

obowiązków wywiązał się w sposób bardzo dobry i dlatego Klub Polskiego stronnictw 

ludowego będzie głosował  za udzieleniem  absolutorium dla Zarządu Powiatu w Pleszewie 

za 2021 rok. Ponadto powiedział, że spotyka się z wieloma radnymi powiatowymi z 

województwa wielkopolskiego i w ostatnim czasie każdy z nich, w pewien sposób, zazdrości 

Powiatowi Pleszewskiemu szpitala. Powiat powinien pomagać i wspierać szpital ponieważ 

niektóre powiaty posiadają duże problemy, które wpływają na ich budżet gdyż muszą 

wydatkować środki na swoje szpitale. 

  

Radna Rady powiatu w Pleszewie, Renata Reszel – poinformowała, że:  Klub Radnych 

Prawo i Sprawiedliwość przeanalizował wykonanie budżetu za rok 2021 oraz zapoznał się 

z opinią RIO. Widząc, że oprócz zaplanowanych przez Powiat Pleszewski inwestycji na rok 

2021 wykorzystano rządowe wsparcie, m.in. dotacje z rezerwy budżetowej, Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych, m.in. na  rozbudowę szpitala oraz dofinansowanie 

z Funduszu Rozwoju Dróg. Uważamy, że środki te zostały dobrze wykorzystane. Cieszy nas 

dobra współpraca Rządu z samorządem, bo dzięki temu mamy efekty działań w postaci 

modernizacji i kontynuacji inwestycji drogowych w całym Powiecie. Zgodnie z najnowszymi 

informacjami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dowiedzieliśmy się, że samorządy w 

tym roku otrzymają dodatkowe 2 miliardy  zł. na inwestycje. W związku z powyższym Klub 

wnioskuje o przygotowanie kolejnych dokumentacji i wniosków, ponieważ jest realna szansa 

na pozyskanie środków na następne inwestycje. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość 

będzie głosował za udzieleniem absolutorium.   

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka –  poinformował, że Klub Radnych 

„Razem dla Ziemi Pleszewskiej oraz Wspólna Przyszłość” pozytywnie ocenia i nie 

kwestionuje faktu, że budżet Powiatu Pleszewskiego w 2021 roku został zrealizowany 

poprawnie. Dochody budżetu zrealizowano w 101 %, tj. w wysokości wyższej o 546 tys. zł 

od planu, co należy ocenić pozytywnie. W przypadku wydatków widzimy, że realizacja 

wyniosła 92 %. Ta różnica została nam wyjaśniona faktem przeniesienia na 2022 rok 

inwestycji w Pleszewskim Centrum Medycznym z udziałem środków Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych w kwocie 6 mln zł. Analizując wykonanie budżetu po stronie 

dochodów zwracamy uwagę, aby podjąć działania w celu uzyskania środków WRPO 

z Urzędu Marszałkowskiego, jak czytamy w sprawozdaniu w 2021 roku nie wpłynęła kwota 
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168 tys. zł dofinansowania projektu dotyczącego modernizacji i doposażenia Zespołu Szkół 

Technicznych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego. Pamiętamy również, 

że w poprzednich latach nie wpłynęły środki na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 

powiatowej Krzywosądów – Kuchary, o czym poinformował w swej wypowiedzi Starosta 

Pleszewski. Zarząd znaczący poziom wydatków przeznacza na inwestycje drogowe – w 

ubiegłym roku było to ok. 7,4 mln zł. Inwestycje drogowe, jak wspomniał Radny, Andrzej 

Madaliński, są dominującą pozycją w wydatkach majątkowych, sięgającą ok. 60 %. Czytając 

sprawozdanie z wykonanie budżetu widzimy, że wydatki majątkowe w Dziale Oświata 

i wychowanie wyniosły 298 tys. zł. Były  to środki na wspomnianą już przeze mnie 

modernizację i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych oraz Centrum Kształcenia 

Zawodowego, która kończona jest w bieżącym roku. W tym miejscu chciałbym zwrócić 

uwagę, aby uwzględnić w naszych planach budżetowych inwestycję w Zespole Placówek 

Specjalnych, bo warunki w tej szkole najbardziej odbiegają od pozostałych naszych placówek 

oświatowych. Debaty oraz rozmowy prowadzone w tym zakresie nie przekładają się 

na konkretne decyzje. W imieniu Klubu chciałby zmobilizować  Zarząd Powiatu do działań 

w tym kierunku. Mając na względzie przedstawione okoliczności Klub Radnych „Razem dla 

Ziemi Pleszewskiej oraz Wspólna Przyszłość” będzie głosować za udzieleniem absolutorium 

dla Zarządu Powiatu za 2021 rok. 

 

- głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Pleszewie za 2021 

rok. 

 

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

udzielenie absolutorium następuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, 

po czym zarządził głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu 

w Pleszewie za 2021 rok. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (16 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”,  

0 głosów „wstrzymujących”) udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu w Pleszewie za 2021 

r. i podjęła uchwałę Nr XXX/225/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2022 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2021 rok (zał. nr 21 prot). 

Lista głosowania imiennego Radnych w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 

w Pleszewie za 2021 rok stanowi załącznik numer 22 protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – odczytał uchwałę Rady 

Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 

Powiatu za 2021 rok: Na podstawie art. 12 pkt 6 i art. 30 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych Rada Powiatu w Pleszewie uchwala co następuje. Paragraf 1 Rada 

Powiatu w Pleszewie bezwzględną większością głosów udziela Zarządowi Powiatu 

w Pleszewie absolutorium za 2021 rok. Paragraf 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. W imieniu Rady Powiatu pogratulował Staroście Pleszewskiemu i Zarządowi 

Powiatu udzielonego absolutorium.  
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Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski – w imieniu własnym oraz Zarządu podziękował 

za udzielenie wotum zaufania i absolutorium. Nie jest to do końca zasługa Zarządu Powiatu  

ponieważ na ten sukces pracowało wiele osób. Szczególne podziękowanie skierował do 

Skarbnika Powiatu, Sekretarz Powiatu oraz Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych Powiatu, 

bo  dzięki ich racjonalnemu gospodarowaniu skromnymi środkami, Powiat posiada środki 

większe na inwestycje i może inwestować kolejno w każdą jednostkę, drogi, ochronę zdrowia. 

Aktualnie zainwestowano w modernizację ZST w Pleszewie. Kolejną inwestycją będzie 

Zespół Placówek Specjalnych, o co wnioskował Radny Mirosław Kuberka. Podziękował za 

jednogłośne podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu 

oraz udzielenia absolutorium  Zarządowi Powiatu za 2021 rok  

 

Ad. 12 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok. 

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski – zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok. Podczas posiedzenia Zarządu 

Powiatu w dn. 29 czerwca b.r., Zarząd wprowadził zmiany w zakresie inwestycji pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P w zakresie wykonania ścieżki rowerowej na 

odcinku Prokopów – Pacanowice”. Plan wydatków na realizację zadania zmniejszono 

o 450 000zł, a nie o 500 000zł, jak wynika z projektu przedmiotowej uchwały. Kwotę 

50 000zł pozostawiono na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji. Zwrócił się do Rady 

Powiatu o pozytywne zaopiniowanie w/w autopoprawki. 

 

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

Budżetu, Finansów i Planowania pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu 

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

pytań zarządził głosowanie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok. 

 

Lista głosowania imiennego Radnych w sprawie autopoprawki do projektu uchwały 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok stanowi załącznik numer 23 

protokołu 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (16 głosów „za”), podjęła Uchwałę Nr 

XXX/226/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany 

budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok wraz z uwzględnieniem autopoprawki (zał. nr 24 

prot.).  

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Pleszewskiego na 2022 rok stanowi załącznik numer 25 protokołu. 

 

Ad. 13 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr  XXVIII/215/2022 z dnia 30 marca 2022 

roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań 
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z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie 

Pleszewskim w 2022 roku, 

 

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

Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany Uchwały Nr  XXVIII/215/2022 z dnia 

30 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie 

Pleszewskim w 2022 roku, 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Maruszewski – poinformował, że projekt 

uchwały uwzględnia zmiany dot. niewykorzystanych środków w  kwocie 100 000zł   na 

zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej, obejmujących zwrot kosztów stanowisk pracy 

i jednorazowych dofinansowań rozpoczęcia działalności  gospodarczej, rolniczej lub podjęcia 

działalności w formie spółdzielni socjalnej. Proponuje się przesunięcie niewykorzystanych 

środków  na zadanie związane z dofinansowaniem do wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne.  

 

Wobec braku pytań zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie 

w sprawie zmiany  Uchwały Nr  XXVIII/215/2022 z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie 

ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2022 roku, 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (16 głosów „za”,), podjęła Uchwałę Nr 

zmiany Uchwały Nr  XXVIII/215/2022 z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie ustalenia 

wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2022 roku, 

 (zał. nr 26 prot.). 

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr  

XXVIII/215/2022 z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości środków 

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających 

na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2022 roku stanowi załącznik nr 27 protokołu. 

 

Ad. 14 

Wnioski i oświadczenia Radnych. 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka –  zapytał o kwestię inwestycji 

związanej z budową ronda na przy ul. Armii Poznań. W tej sprawie składał interpelację. 

Budowa ronda w tym miejscu jest zasadna. Czy w planach budowy tego ronda uwzględniono 

kwestię całej infrastruktury, tj. chodnika i ścieżki rowerowej.   
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Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – poinformował, że Pan 

Starosta poinformował wcześniej, że zakończono prace w ZST w Pleszewie. Procedura 

odbioru jest nadal przygotowywana. Wiadomo z kolei, że są dodatkowe środki m.in. na  ZST. 

W związku z powyższym poprosił o informację w kwestii dystrybuowania tych środków 

ponieważ w projekcie jest nie tylko ta jedna szkoła, ale kilka podmiotów. Zapytał 

o przewidywany termin realizacji zadania w oparciu o otrzymane już środki.  

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski – powiedział, że obydwa pytania związane są 

jednym programem, ale z dwoma odrębnymi wnioskami, które Powiat złożył. Na obydwie 

inwestycje otrzymano dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Polski Ład. Powiat na 

ogłoszony konkurs złożył ogólnie 4 wnioski. Aktualnie rozpatrzone są 3 wnioski, w tym dwa 

pozytywnie. Przebudowa ronda przy ul. 70 Pułku Piechoty. Dokumentacja dot. w/w 

inwestycji jest gotowa wraz z przebudową całej infrastruktury podziemnej. Długo nie można 

było podjąć realizacja tego zadania ze względu na to, że te programy, które były dotychczas 

one nie dawały możliwości przebudowy infrastruktury podziemnej, która była nie 

kwalifikowana do wniosku. Sama przebudowa infrastruktury tego, co jest pod rondem to jest 

koszt ok. 1500 000zł. Ten koszt Powiat musiałby zapłacić z własnych środków. W związku 

z powyższym do tego zadania nie przystępowano. Polski Ład daje możliwość przebudowy 

wszystkiego kompleksowo. Złożono wniosek na kwotę 5000 000zł, który rozpatrzono 

pozytywnie. Pozostałą kwotę na realizację inwestycji Powiat pokryje ze środków własnych 

Powiatu. Szacuje się, że pozyskana kwota 5 000 000zł wystarczy jeszcze na przebudowę ul. 

Armii Poznań, przy czym nie ma na realizację tejże inwestycji gotowej dokumentacji. 

Przypomniał, że na poprzedniej sesji wprowadzono kilkadziesiąt tysięcy złotych na 

wykonanie tej dokumentacji celem kompleksowego ogłoszenia przetargu na całe zadanie. 

Droga w tym miejscu wynosi 6 metrów, czyli stanowi standard drogi powiatowej. Prawą 

stroną patrząc w stronę od ronda w stronę drogi krajowej nr 11 biegnie ścieżka rowerowa aż 

do znajdujących się tam marketów, lewą stroną  powstanie chodnik wzdłuż wszystkich 

zabudowań, bo w tym miejscu zrobiony jest chodnik tylko miejscami, który wymaga 

wymiany. Ponadto powstanie parking przy ogródkach działkowych oraz inwestycja swym 

zasięgiem przeciągnie się na cześć działki Baksa. Tymczasowo wjazdy do skrzyżowania będą 

z góry Armii Poznań. Wjazdy te zostaną wyprostowane i na rondo będzie wjazd z każdej 

strony pod kontem prostym. Jest zgoda (zezwolenie) na wejście na działkę Baksa 

i budowanie. Zamierza się ogłosić przetarg jak najwcześniej. Powiat jest jednak związany 

z Polskim Ładem do 9 miesięcy od ogłoszenia wyników. Wyniki zostały ogłoszone 

niedawno, a więc jeszcze trochę czasu jest. Jednak planuje się przed końcem roku ogłosić 

przetarg, żeby do czerwca czy sierpnia przyszłego roku inwestycja została zrealizowana. 

Blokadę stanowi jedynie brak dokumentacji dot. ul. Armii Poznań. 

Wyjaśnił, że zakończono remont ZST w Pleszewie. Wskazał na brak mebli. Przetargi 

ogłoszono w ramach środków własnych, którymi dysponowano na zagospodarowanie terenu 

wokół technikum oraz na odnowienie całej elewacji były zabezpieczone środki w kwocie 

1000 000zł. 1000 000zł przesunięto na poprzedniej sesji i częściowo dzisiaj, dokładając 

kolejne 400 000zł na zakup wszystkich nowych  mebli. Zakupione zostanie ponad 400 
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nowych ławek, 850 krzeseł, meble do zabudowy. Szacowany koszt zakupu  w/w mebli 

wyniesie ok. 1000 000zł bez uwzględnienia kosztów robót dodatkowych, które wyniosły ok. 

400 000zł. Ogółem remont będzie kosztował ok. 6 000 000zł wraz z uwzględnieniem zakupu 

nowych mebli.  

Drugi wniosek także w ramach Polskiego Ładu, który został pozytywne zaakceptowany do 

realizacji  na infrastrukturę, czy na kształcenie zawodowe. Otrzymano polisę na promesę na 

9400 000zł. Powiat ze środków własnych dołoży 1000 700zł, a więc te inwestycje 

w technikum, CKZ i ZSU-G mogą w przyszłym roku  kosztować do 12 000 000zł. Aktualnie 

Powiat na ten cel dysponuje środkami w kwocie 11 000 100zł. Podczas dzisiejszej sesji 

wprowadzono środki w kwocie 1700 000zł na opracowanie tylko niezbędnych dokumentacji 

celem możności przystąpienia do tych robót ponieważ zasada Polskiego ładu jest taka, że 

wszystko należy ogłosić w 1 przetargu. Oznacza to, że Powiat musi być gotowy w każdej 

z tych 3 jednostek na realizację tej inwestycji, bo można tylko przetarg ogłosić wiele razy, ale 

wszystkie zadania muszą być uwzględnione w jednym oraz w ciągu 9 miesięcy konieczne jest 

jego rozstrzygnięcie i wyłonienie wykonawcy, przy czym wykonawca nie musi być jeden. 

W ZST w Pleszewie  zaplanowane inwestycje będą obejmowały kompleksowy remont hali 

sportowej, cała nowa elewacja, pompy ciepła do wspomagania ogrzewania, rozbudowa 3 

instalacji fotowoltaicznych, które już działają, ale są one małe bo są o mocy niespełna 20kW.  

Instalacje można rozbudować do 150 kW w ramach pozyskanych środków.   Ponadto 

powstanie również siłownia zewnętrzna oraz  zagospodarowany zostanie teren wokół 

techniku.  

W CKZ w Pleszewie zaplanowane inwestycje będą obejmowały wymianę źródła ciepła 

ponieważ nadal funkcjonuje tam ogrzewanie weglowe. Specjaliści muszą opracować czy 

ogrzewanie będzie na gaz, czy  pompy ciepła ponieważ są to trzy budynki oddzielone od 

siebie, węzeł cieplny. Należy ocenić i zamontować ogrzewanie najtańsze pod względem 

ekonomicznym. Ponadto planowany jest zakup całej nowej stacji diagnostycznej oraz nowych 

urządzeń wysokiej klasy tokarek, frezarek.     

W ZSU-G w Pleszewie zaplanowane inwestycje będą obejmowały remont hali sportowej, 

zamontowanie instalacji fotowoltaiczne. Jeżeli zostaną jeszcze nie wykorzystane środki 

pozostaną to możliwy będzie remont budynku głównego oraz utwardzenie parkingu zewnątrz. 

Powiedział, że na wszystkie planowane inwestycje należy  opracować dokumentację 

i kosztorysy. Informację w tym zakresie przekaże Radnym. Przetarg zostanie ogłoszony 

w okresie jesiennym pod koniec tego roku.  Wykonanie chciałby zamknąć do końca wakacji 

przyszłego roku. W ZST w Pleszewie planowane inwestycje nie będą przeszkadzać ponieważ 

prace realizowane będą na zewnątrz szkoły, w pozostałych jednostkach stanowić będą 

niedogodności. Po przeprowadzeniu remontu w tych 3 jednostkach oświatowych będą one 

funkcjonować na odpowiednim poziomie.  Podgląd elektroniczny również pokazuje wzrost  

naboru do szkół  w kierunkach zawodowych i technicznych. W końcowej wypowiedzi 

podkreślił, że być może kolejne nabory w ramach Polskiego Ładu, czy innych środków 

rządowych, które się pojawiają pozwolą także pomyśleć o gruntownej przebudowie, 

remoncie, a może nawet budowie Zespołu Szkół Specjalnych.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – przypomniał, że zawsze 

w okresie kończącego się roku pojawiał się problem z dyżurowaniem aptek.  Minister 
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Zdrowia przedstawił na wspólnej komisji rządu i samorządu nowy projekt ustawy, która 

przewiduje, że NFZ będzie pokrywał koszty działalności aptek w nocy i w dni wolne od 

pracy. Aktualnie ustawa jest w konsultacji. Radni otrzymają za pośrednictwem poczty 

elektronicznej  artykuł w sprawie odpłatności NFZ za dyżury nocne aptek. Uważa, że 

przedmiotowa ustawa zostanie podjęte jeszcze w b.r. i nie będzie problemu z działalnością 

aptek, jak to bywało w latach poprzednich  

Ponadto poinformował, że  rozpoczął się okres wakacyjny i w tym czasie nie  planuje 

zwoływania obrad sesji Rady Powiatu. Jednak, gdy zaistnieje konieczność zwołania sesji to 

odbędzie się ona w trybie nadzwyczajnym na wniosek Zarządu Powiatu.  

 

Ad. 15 

Zamknięcie obrad 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek - wobec wyczerpania 

porządku obrad o godz.15:16 zamknął posiedzenie XXX sesji Rady Powiatu w Pleszewie 

w dniu 29 czerwca 2022 roku. 

 

Protokołowała      Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie  

/-/        /-/   

Aleksandra Marciniak     Marian Adamek  

 

 

 

Załączniki: 

1. Lista obecności, 

2. Lista obecności, 

3. Porządek obrad, 

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

Powiatu w Pleszewie VI kadencji w dniu 26 maja 2022 r., 

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

6. Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Pleszewskiego w roku 

2021,   

7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2021, 

8. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Pleszewskiego za rok 2021, 

9. Sprawozdanie z realizacji Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku 

pracy w Powiecie Pleszewskim w latach 2021– 2025 za rok 2021 

9a) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pleszewie  

10. Raport o stanie Powiatu Pleszewskiego za 2021 rok, 

11. Uchwała Nr XXX/223/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2022 r.  

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Pleszewie wotum zaufania,  

12. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi 

Powiatu w Pleszewie wotum zaufania, 

13. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2021 rok, 
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14. Uchwała Nr SO – 2/0954/226/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii 

o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2021 rok wraz 

z informacją o stanie mienia i objaśnieniami 

15. Sprawozdanie finansowe Powiatu Pleszewskiego za 2021 rok, 

16. Uchwała Nr XXX/224/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2022 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu za 2021 rok, 

17. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok, 

18. Informacja o stanie mienia Powiatu Pleszewskiego za okres od 01.01.2021 r. do 

31.12.2021 r., 

19. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pleszewie o udzielenie absolutorium dla 

Zarządu Powiatu w Pleszewie, 
20. Uchwała Nr SO – 2/0955/188/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii 

o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pleszewskiego o udzielenie absolutorium 

Zarządowi Powiatu za 2021 rok, 
21. Uchwałę Nr XXX/225/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2022 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2021 rok, 

22. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu w Pleszewie za 2021 rok, 

23. Lista głosowania imiennego Radnych w sprawie autopoprawki Zarządu Powiatu 

w Pleszewie do projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok,  

24. Uchwała Nr XXX/226/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2022 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok 

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

Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok, 

26. Uchwała Nr XXX/227/2022 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2022 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr  XXVIII/215/2022 z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie 

ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim 

w 2022 roku, 

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

XXVIII/215/2022 z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości środków 

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2022 roku. 

 


