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Protokół Nr  6/15 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania  

Rady Powiatu w Pleszewie 

w dniu 22 czerwca  2015 r., o godz. 15:00  

  w siedzibie Starostwa Powiatowego, przy ul. Poznańskiej 79 w Pleszewie,  

 sala nr 107. 

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone według załączonej 

listy obecności (zał. nr 1 prot). 

 

Ad I. 

Powitanie i stwierdzenie quorum 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu (...), Przemysław Kazuś otworzył VI posiedzenie 

komisji, powitał zebranych oraz stwierdził quorum. W posiedzeniu uczestniczy 5 członków 

komisji.  

 

Ad. II 

Przyjęcie porządku obrad  

 

Komisja, przez aklamację, przyjęła do realizacji porządek obrad stanowiący zał. nr  2 prot. 

Uwag nie zgłoszono.  

 

Ad. 1.  

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 

 

Komisja, w głosowaniu (jednogłośnie, 5 głosów „za”), przyjęła protokół nr 5/15 z posiedzenia  

w dniu 14 maja  2015 r.  (uwag nie wniesiono). 

 

Ad. 2.  

Zaopiniowanie materiałów sesyjnych: 

-  zaopiniowanie projektu   uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu  Pleszewskiego na 2015 rok,  

 

Skarbnik Powiatu Pleszewskiego, Mariusz Gramala – przedstawił  projekt uchwały Rady 

Powiatu  w Pleszewie w sprawie  zmiany budżetu Powiatu  Pleszewskiego na 2015 rok  (zał. 

nr 3 prot.). Główne zmiany dotyczą zwiększenia wydatków i dochodów  wynikających z 

otrzymanych dotacji (zgodnie  zał. nr  3 prot). W zakresie inwestycji drogowych zmiany 

dotyczą wprowadzenia do planu nowych zadań: wykonanie nowej nawierzchni na drodze  

powiatowej  nr 4314P Wieczyn – Żegocin, w m. Wieczyn oraz wykonanie nowej nawierzchni  

na drodze powiatowej nr 4339P na odcinku Tursko –Jedlec. Środki na finansowanie wkładu 

własnego przy realizacji nowych zadań częściowo pochodzić będą z oszczędności  

poprzetragowych na inwestycjach,  które wynoszą  łącznie ok. 91 tys. zł. Ponadto planuje się 

kwotę 30 tys. zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę ścieżek  

rowerowych wzdłuż  dróg powiatowych:  nr 4309P na odcinku  od m. Dobrzyca do granicy z 

gm. Pleszew; nr 4173P na odcinku  Strzyżew – Dobrzyca, nr 4343P na odcinku Pleszew – 

Zielona Łąka, co pozwoli na aplikowanie o dofinansowanie w/w zadań w ramach WRPO 

2014+.  Wysokość dofinansowania wynosi 85% kosztów inwestycji.  Planowany termin  

uruchomienia  naboru wniosków  w ramach w/w działania   to IV kwartał   2015. Ponadto  

zwiększa się dochody  budżetu Powiatu o 3.842.895 zł z tytułu dywidendy w związku z 



 

2 

 

zyskiem  osiągniętym  za 2014 rok przez PCM w Pleszewie Sp. z o.o.  Planowane wydatki  

budżetu zwiększa się o 3.685.000 zł, tj. środki przeznaczone  na objęcie  udziałów  w 

Pleszewskim  Centrum  Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.   158  tys. zł.  przeznacza się na 

refundację kosztów związanych z wypłatą przez Powiat odszkodowania z tytułu błędu 

medycznego SPZOZ w Pleszewie. Ponadto zwiększa się planowane na 2015 rok przychody   

budżetu   o 201 105 zł z tytułu  wolnych  środków, czyli nadwyżki środków pieniężnych na 

rachunku   bieżącym budżetu  z 2014 roku. 

 

Członek komisji budżetu (…), Maria Górczyńska – zapytała o plany remontów dróg na 

terenie gminy Chocz.  

 

Wicestarosta Pleszewski, Eugeniusz Małecki – wskazał, że w przypadku gminy Chocz 

planowana jest inwestycja budowy obwodnicy Chocza. Realizowane inwestycje zależą od 

aktywności gmin. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych 

wymagane jest posiadanie dokumentacji projektowej. W przypadku  ul. Wojska Polskiego w 

Pleszewie dla utworzenia ścieżki rowerowej wystarczy  wymiana  nawierzchni. W przypadku 

gmin Dobrzyca i Gołuchów jest deklaracja dofinansowania zadania. Inwestycje zaplanowano 

tak, aby spiąć budżet niezależnie od realizacji dochodów z planowanej sprzedaży gruntów. 

Obecnie budżet Powiatu bilansuje się. Zadania są realizowane, pozyskiwane są nowe środki.  

 

Członek komisji budżetu (…), Renata Reszel – zapytała o szanse na pozyskanie 

dofinansowania na remont ul. Kilińskiego w Pleszewie.  

 

Wicestarosta Pleszewski, Eugeniusz Małecki – poinformował, że wniosek Powiatu o 

dofinansowanie remontu ul. Kilińskiego w Pleszewie  znajduje się  na 3  miejscu listy  

rezerwowej.  Istnieje realna szansa, że wniosek zakwalifikuje się do dofinansowania.  Na 

przedmiotowe zadanie opracowano całą dokumentację. Przed rozpoczęciem inwestycji   

konieczne jest wykonanie kanalizacji  przez   MiG Pleszew oraz Przedsiębiorstwo Komunalne 

w Pleszewie. Poinformował o  przekazaniu przez  Wojewodę Wielkopolskiego  76 tys. zł 

dotacji na  remont  dachu na budynkach DPS w  Fabianowie.  Zarząd   Powiatu  będzie 

wnioskował o wprowadzenie   do budżetu Powiatu  w ramach autopoprawki    zmiany zapisu  

dotyczącego  zakupu samochodów  dla  KPP w  Pleszewie.  Ceny uzyskane   w  

przeprowadzonym  przez Komendanta Głównego Policji   przetargu pozwolą na zakup   

trzech samochodów dla KPP w Pleszewie. Poinformował o wyrażeniu przez Ministra  

Rolnictwa i Rozwoju Wsi  zgody  na wydłużenie do końca sierpnia 2015  terminu  realizacji 

zadania   scalenia gruntów  w Brudzewku. Realizowane są wpisy z urzędu do ksiąg  

wieczystych. Obecnie  w WRPO 2014 +  przewidziane są również środki na scalenia.  Do 

tego zadania kwalifikuje się  Kwileń.   Decyzję o ewentualnym  przystąpieniu do realizacji 

tego zadania należy jednak poprzedzić dokładną kalkulacją kosztów a przede wszystkim    

uzyskać pełną akceptację mieszkańców dla tych działań.   

 

W obradach komisji budżetu (…), nie uczestniczy członek komisji Michał Karalus. W 

obradach uczestniczy 4 członków komisji.  

 

Członek komisji budżetu (…), Renata Reszel – wskazała na niewystarczającą politykę 

informacjną nt. planów i działań inwestycyjnych Rady.  

 

Członek komisji budżetu (…), Maria Górczyńska - przychyliła się do postulatu 

dotyczącego szerszego informowania o inwestycjach Powiatu i ich finansowaniu.  
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Wicestarosta Pleszewski, Eugeniusz Małecki - wskazał, że informacje nt. realizowanych 

inwestycji zamieszczane są w serwisie internetowym starostwa. Zadłużenie Powiatu nie 

zwiększyło się. Priorytetem są zadania bieżące na drogach i wykonanie koniecznych 

nakładek. Niższe ceny asfaltu spowodowały spadek kosztów inwestycji drogowych.   

Wymagany jest remont dachu na budynku DPS w Pleszewie. Koszt to ok. 400 tys. zł.   

 

Członek  komisji budżetu (…), Maria Górczyńska - wskazała, że na drodze Pleszew -  

Chocz, w m. Pacanowice, od Pleszewa po prawej stronie jest załamany asfalt oraz nie są 

wycięte pobocza. Brak jest też połączenia ścieżką rowerową i chodnikiem odcinka 

Broniszewice - Prokopów.  

 

Wicestarosta Pleszewski, Eugeniusz Małecki – poinformował, że prace przy wykaszaniu 

poboczy realizowane są systematycznie. Obecnie wykonano prace w gminach: Gizałki, 

Chocz, Czermin. Będzie zakupiony dodatkowy sprzęt dla ekipy remontowej ZDP w 

Pleszewie. Droga Chocz – Białobłoty jest drogą gruntową, mało uczęszczaną. Jest to droga 

użytkowana przez Nadleśnictwo, którą  porusza się bardzo ciężki sprzęt.   Koszt wykonania 

tej drogi to ok. 30 mln. zł. Obwodnica Chocza  jest w  planach   województwa, priorytetowa 

jest kwestia wykupu gruntów pod tą inwestycję.      

 

Komisja w głosowaniu, jednogłośnie (4 głosy „za”), pozytywnie zaopiniowała projekt 

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

2015 rok (zał. nr 3 prot.). 

 

b) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejścia i przejazdu przez działkę nr 21/13, 

obręb Marszew, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 21/11, obręb Marszew (zał. nr 

4 prot.), 

 

Przewodniczący komisji budżetu (…),  Przemysław Kazuś-   zapytał o  ustaloną wartość    

służebności oraz formę zapłaty.  

 

Wicestarosta Pleszewski, Eugeniusz Małecki – poinformował, że przedmiotową 

nieruchomość Powiatu sprzedano za kwotę 382 tys. zł, cena wywoławcza wynosiła 380 tys. 

zł. Nabywca wystąpił o ustanowienie nieodpłatnej służebności przejścia i przejazdu do tej 

działki przez działkę powiatową. Zarząd nie wyraził zgody na ustanowienie nieodpłatnej 

służebności. Zlecono wycenę.  Będzie to ok. 2,5 tys. zł.    

 

Komisja w głosowaniu, jednogłośnie (4 głosy „za”), pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 

przejścia i przejazdu przez działkę nr 21/13, obręb Marszew, na rzecz każdoczesnego 

właściciela działki nr 21/11, obręb Marszew (zał. nr 4 prot.). 

 

Ad. 4 

Wolne głosy  i wnioski  

Przewodniczący komisji budżetu (…),  Przemysław Kazuś - zapytał o kwestię  

wyrównania najniższych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach 

powiatowych,  o czym  mówiono przy ustalaniu  budżetu na 2015 rok.  Kwestia ta miała 

zostać rozpatrzona w I półroczu.   
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Skarbnik Powiatu Pleszewskiego, Mariusz Gramala – wskazał na zasadność     

wstrzymania działań do czasu rozliczenia I półrocza. Takie działania będą wymagały zmiany 

uchwały budżetowej.   

 

Członek  komisji  budżetu (…), Renata Reszel -  zapytał o wyniki  egzaminu 

gimnazjalnego,  do którego przystąpili  po  raz  pierwszy uczniowie Gimnazjum 

Dwujęzycznego prowadzonego przez Powiat Pleszewski. Poprosiła o  informację nt. naboru 

do  gimnazjum na rok szkolny 2015/2016.  

   
Wicestarosta Pleszewski, Eugeniusz Małecki – poinformował o wysokim poziomie 

zdawalności egzaminu przez uczniów Gimnazjum Dwujęzycznego. Przy obecnej liczbie 

kandydatów możliwe będzie uruchomienie dwóch klas.  

  

Ad. III 

Zakończenie posiedzenia 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Budżetu (...), Przemysław 

Kazuś, o godz. 16:00   zakończył posiedzenie komisji w dniu 22 czerwca 2015 r.  

 

 

Protokołowała:     Przewodniczący Komisji 

 

/-/       /-/ 

Dorota Drosdowska                                                  Przemysław Kazuś 

 

 
Załączniki:  

Nr 1 – lista obecności, 

Nr 2 – porządek obrad, 

Nr 3  - projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2015 

rok 

Nr 4  - projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie  wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 

przejścia i przejazdu przez działkę nr 21/13, obręb Marszew, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 

21/11, obręb Marszew 


