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Protokół Nr  3/15 

z posiedzenia Komisji Strategii, Rozwoju Regionalnego i Promocji  

Rady Powiatu w Pleszewie 

w dniu 20 marca 2015 r., o godz. 12:00  

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

w sali nr 107. 

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji  oraz zaproszeni goście według załączonej 

listy obecności (zał. nr 1 prot). 

 

Ad I. 

Powitanie i stwierdzenie quorum 

 

Przewodnicząca Komisji Strategii (...), Agnieszka  Góralczyk otworzyła  III posiedzenie 

komisji,  powitała zebranych oraz stwierdziła 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 2/15 z 

posiedzenia  w dniu  12 stycznia 2015 r. (uwag nie wniesiono). 

 

Ad. 2.  

 Zaopiniowanie materiałów sesyjnych  

 

Przewodnicząca Komisji Strategii (...), Agnieszka Góralczyk – odnosząc się do projektu 

uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa  stwierdziła, że mówi się o 

reorganizacji ale nie  podano żadnych personaliów.  Zapytała ile etatów zostanie 

zredukowanych, ile osób straci pracę.  

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski - wyjaśnił, że decyzje osobowe zapadną po 

uchwaleniu przez radę regulaminu. Zmiany zakładają włączenie Kancelarii Starosty i 

Wydziału Promocji do Wydziału Organizacyjnego. Zmniejszy się liczba naczelników i 

zastępców, stracą niektóre osoby funkcyjne.  

 

Członek komisji strategii (...), Maciej Ładziński - odnosząc się do informacji dotyczących 

Marszewa, wskazał na zasadność utrzymania stacji diagnostycznej. Ważne, żeby stacja nie 

utraciła koncesji, bo funkcjonuje i przynosi spore zyski.  

 

Członek komisji strategii (...),  Michał Karalus – zapytał, czy zasadnym jest podejmowanie 

uchwały w sprawie drogi S 11. Dotychczas stanowiska Rady nie były przyjmowane uchwałą. 

Odniósł się do projektu uchwały dotyczącego regulaminu organizacyjnego Starostwa.   

Wskazał, że w Wydziale Organizacyjnym  będą  52 zadania, gdy w innych wydziałach  jest  
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18-20. Zmiany powinny przynosić efekty, a w przypadku Wydziału Organizacyjnego 

połączono różne zakresy. Pozostawiono natomiast Biuro Rady. Zmiany może są zasadne  z 

uwagi na ekonomię, ale nie  ze względu na  funkcjonalność.   Zwrócił się do przewodniczącej 

komisji z uwagą, że w tak ważnej sprawie nie było wcześniej posiedzenia komisji.    

 

Przewodnicząca Komisji Strategii (...), Agnieszka Góralczyk - stwierdziła, że o zamiarze 

reorganizacji dowiedziała się z lokalnej prasy.  

 

Starosta  Pleszewski, Maciej Wasielewski – wskazał, że organizacja starostwa  jest  

kompetencją starosty.  Zwrócił uwagę, że  Wydział Organizacyjny poprzednio miał więcej 

zadań.   

 

Członek  komisji  strategii (...),   Michał Karalus - wskazał, że nie rozumie jak zostaną 

przeniesione różne zadania.  Uznał za zasadne zorganizowanie ekipy remontowej  przy ZDP.   

Pomysł taki był już wcześniej rozważany. To jest  bardzo dobre posunięcie. Stwierdził, że 

rozumie przesunięcie promocji, nie rozumie likwidowana jest Kancelaria. Zarząd mógł 

wcześniej  dyskutować propozycje zmian. Sprawa nie była merytorycznie przedyskutowana.  

Procedowała nad projektem komisja statutowa, ale nie merytoryczna. Zapytał, jaka będzie 

jakość pracy?  

Poprosił o wyjaśnienie dlaczego starosta użył sformułowania, że droga  Chocz – Białobłoty  

jest   nieosiągalna, jak zapisano w  informacjach  o pracy Zarządu.    

 

Starosta  Pleszewski, Maciej Wasielewski – wskazał, że  z dokumentów przygotowanych  w 

poprzedniej kadencji wynika, że szacunkowy koszt  tego zadania to  4 mln. zł    Powiat nie ma 

takich  środków. Obecnie nie jest też zainteresowany tą drogą Marszałek Woj. Wlkp.  Powiat 

nie może sobie poradzić  z drogami,  które  ma. Nie jest to priorytetowe. Gminy nie są  

zainteresowane.     

 

Członek  komisji  strategii (...), Michał Karalus – stwierdził, że dotychczas gminy były  

bardzo zainteresowane tą drogą. Koszty były szacunkowe, ponadto był tu przewidziany 

montaż finansowy. Powiat powinien być aktywny w zakresie budowy tej drogi.  Zapytał, czy 

ulica Plac Kościelny też będzie objęta strefą płatnego parkowania. Powiat musi dbać o własne 

interesy.  Zamiana gruntu przy Kazimierza Wielkiego:  Burmistrz chciał dodatkowo 50 tys. 

zł. dopłaty, teraz ta zamiana jest korzystna. Stwierdził, że odnosi wrażenie, że niektórzy radni 

sympatyzują z miastem, a radny reprezentuje  interes mieszkańców powiatu.   W przypadku 

wniosków o przyznanie dotacji na remont zabytków, nie powinno być już środków dla  

wnioskodawców, którzy otrzymali już  na dany zabytek   środki z powiatu.    

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski – wnioski  o dotację na remont zabytków  

skierowano do zaopiniowania przez komisję oświaty.   

 

Członek  komisji  strategii (...), Michał Karalus -   zapytał dlaczego w  przetargu na  kursy  

dla pracowników DPS w  Pleszewie, w ramach  programu realizowanego z Funduszy 

Norweskich,   nie brało udziału  CKP w  Pleszewie  

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski – stwierdził, że CKP nie startuje w przetargach, 

warto się zastanowić dlaczego wykonawcami nie będą firmy z terenu powiatu.  

 

Członek  komisji  strategii (...), Michał Karalus - wskazał na problem z utrzymaniem 

obiektów w  Marszewie. Wykorzystanie obiektów to zaledwie 34%.  Poprzedni pomysł   
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reorganizacji został  uznany za  nieodpowiedni,  należy zatem wypracować inne rozwiązanie.     

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski - poinformował, że dyrektor szkoły w Marszewie  

została zobowiązana do  przedstawienia  koncepcji funkcjonowania szkoły.  

 

Członek  komisji  strategii (...), Michał Karalus -    wskazał, że brak  jest działań  po stronie 

samorządu MiG Pleszew mających na celu zmianę przeznaczenia gruntów w Marszewie  

będących   własnością powiatu.  Odnosząc się do  zmiany    struktury starostwa  zapytał, czy 

likwidacja wydziału  promocji  wiąże się z   rezygnacją z pewnych  zadań promocyjnych.   

 

Członek komisji strategii (….), Wojciech Maniak -   stwierdził, że zmiany wprowadzane 

będą dwuetapowo. Dobrze gdyby schemat organizacyjny był podany łącznie z  personalnym, 

jednak  są to kompetencje  starosty.   

 

Członek  komisji  strategii (...), Michał Karalus -   podkreślił, że zmiany  dotyczą wydziału 

związanego z zakresem działalności komisji. Komisja powinna  być wcześniej 

poinformowana o takich zamiarach. Poinformował, że nie będzie głosował za   

wprowadzeniem zmian  do regulaminu organizacyjnego Starostwa.  

 

Komisja, w głosowaniu  (4 głosy „za”, 1 głos „przeciw”), pozytywnie zaopiniowała  projekt 

uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w 

Pleszewie. 

 

Ad. 3 

Wolne głosy i wnioski  

 - nie zgłoszono -  

Ad. III 

Zakończenie posiedzenia 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Komisji Strategii (...), Agnieszka 

Góralczyk godz. 12:45 zakończyła posiedzenie komisji w dniu 20  marca 2015 r.  

 

 

 

Protokołowała:     Przewodnicząca Komisji 

 /-/       /-/ 

Dorota Drosdowska                                                  Agnieszka  Góralczyk                                                                 

 

Załączniki:  

Nr 1 – lista obecności, 

Nr 2 – porządek obrad, 

Nr 3 – projekt zmian  regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w  Pleszewie  

 

 


