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Protokół Nr  6/15 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego 

Rady Powiatu w Pleszewie 

w dniu 28 kwietnia 2015 r., o godz. 13:00  

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

w sali nr 206. 

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji  oraz zaproszeni goście według załączonej 

listy obecności (zał. nr 1 prot).  

 

Ad I. 

Powitanie i stwierdzenie quorum 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia (...), Leopold  Lis otworzył  VI posiedzenie komisji,  

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

(zał. nr 1 prot).  

 

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  17 marca 2015 r.  (uwag nie wniesiono). 

 

Ad. 2.  

Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Pleszewskiego za 

okres 2014r i I-go kwartału 2015r. z udziałem Przewodniczących Komisji Bezpieczeństwa 

Publicznego Rad Miejskich i Gminnych 

- wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji, 

 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, Tomasz Mimier –  omówił  przedłożoną  „Analizę   

stanu  bezpieczeństwa  i porządku  publicznego w rejonie działania  Komendy  Powiatowej 

Policji w  Pleszewie w roku 2014” (zał. nr 3 prot). Przedstawił porównawcze dane 

statystyczne dotyczące przestępczości kryminalnej na terenie działania KPP w Pleszewie w 

latach 2010 – 2014,   z podziałem  na siedem  głównych kategorii (zał. nr 4prot.):  

- bójki  i pobicia -   spadła liczba czynów stwierdzonych, wykrywalność 100%; 

-  kradzieże rzeczy:  mniejsza liczba   popełnionych czynów, wykrywalność  67%;   

- kradzież z włamaniem:  wykrywalność  54,5%; 

 -  przestępstwa rozbójnicze: w 2013 i 2014   bardzo zauważalny   spadek,  na pięć  czynów  

trzy zostały wykryte. Wcześniej były to 32 czyny; 

 - kradzież i kradzież z włamaniem do samochodu – mniejsza liczba stwierdzonych czynów,  

- uszkodzenia rzeczy - wykrywalność na poziomie 60%, odnotowano mniejszy udział 

nieletnich; 

- uszczerbek na zdrowiu – tendencja zmniejszająca, wykrywalność na poziomie 100%.  
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W roku ubiegłym nastąpiła poprawa wykrywalności przestępczości wśród nieletnich. Wynika 

to z   przyjętych założeń i liczby  podejmowanych  działań.   

Przedstawił   wskaźniki   dotyczące służby patrolowej, patrolowo – interwencyjnej i   służby 

drogowej (zał.. nr  5 prot.). W roku 2014 wskaźnik wykorzystania policjantów do służby 

patrolowo – interwencyjnej wyniósł  41,1%.  Liczba ujawnionych wykroczeń w powiecie  

pleszewskim w 2014 roku była większa niż w 2013 roku o 2300 wykroczeń, w tym  

spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych, naruszanie ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości, niszczenie urządzeń użyteczności publicznej,   obyczajność publiczna,  porządek i 

spokój  publiczny.  Od 2008 roku sukcesywnie rośnie liczba nakładanych mandatów karnych,     

ponieważ forma pouczenia  nie przynosi zakładanych skutków.  Mandat jest  dotkliwy 

finansowo i  jest bardziej skuteczny. Pouczeń jest mniej i taka tendencja będzie się 

utrzymywała. Przeprowadzono blisko 4 tys. interwencji w domach i miejscach publicznych, 

w roku 2013 było to  3 177.  Czas reakcji  na zgłoszenie  w terenie miejskim   to 6,10 

sekundy, teren wiejski  - 8,57 sekundy.   Wskaźnik się pogorszył kiedy  Dobrzyca i Chocz 

uzyskały   prawa miejskie, ponieważ nie  zawsze w  nocy  na tych posterunkach jest 

zapewniona obsada i patrol dojeżdża z Pleszewa. Na tle województwa wielkopolskiego 

wygląda to bardzo dobrze.  Dużym problemem jest bezpieczeństwo na drogach (zał. nr  6  

prot.).  W 2014 roku było to 589 zdarzeń drogowych, w tym 93 wypadki i  496 kolizji 

drogowych. Nastąpił minimalny spadek w porównaniu do roku  2013.W efekcie zdarzeń 

drogowych rannych zostało 107 osób, 8 osób zabitych. Ponieważ w I kwartale roku bieżącego  

odnotowano   cztery  bardzo poważne w skutkach wypadki drogowe zostanie zwiększona  

liczb patroli z KPP w Pleszewie i Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu. Co roku na terenie   

powiatu  ginie  w wypadkach samochodowych 8 – 10 osób. Do 99% wypadków dochodzi z 

winy ludzi, ponieważ najpierw dochodzi do wykroczenia drogowego. Droga krajowa K 11 to 

droga o największym natężeniu ruchu i  największej liczbie odnotowywanych zdarzeń.  Na 

terenie powiatu najwięcej zdarzeń występuje na drogach powiatowych, ponieważ jest  ich 

najwięcej.  W roku 2014  przeprowadzono  ponad 9 tys. kontroli drogowych.   Zatrzymano   

blisko 1000 dowód rejestracyjnych i 100 praw jazdy.  Najwięcej  wykroczeń  odnotowano 

wśród kierowców,  piesi często nie mają świadomości, że też  obowiązują  ich zasady   ruchu 

drogowego.  Badaniom na zawartość alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu   

poddano w  2014  roku, ponad 35 tys.  kierujących.   

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia (...), Leopold Lis  -   stwierdził, że ostatnich latach 

znacznie obniżono oczekiwany wskaźnik  czasu reakcji na zdarzenie  w terenie miejskim. 

Wcześniej wskaźnik ten wynosił 12 minut  obecnie jest to 9 minut.  

 

Członek  komisji zdrowia (…),   Zbigniew Rodek -  zgłosił problem zakłócania porządku      

przez osoby zbierające się na przystanku autobusowym w Rynku w Choczu. Problem   

pozostaje nierozwiązany od lat.  Chocz, Czermin i Gizałki są obsługiwane przez jeden 

posterunek.  Do spożywania alkoholu i  zakłócania porządku dochodzi we wskazanym 

miejscu szczególnie w soboty  i   niedziele. Poprosił o patrole w tym czasie. Jest to negatywny 

wizerunek miejscowości.  

 

 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, Tomasz Mimier – uwagi zostaną  przekazane  

Komendantowi  Powiatowemu Policji w Pleszewie.  

 

Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Socjalnych, Opieki 

Społecznej i Zdrowia  Rady  Miejskiej w  Pleszewie,  Renata Garsztka -  zgłosiła problem    

częstych przypadków znacznego  przekraczania dopuszczalnej  prędkości  przez kierowców 
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na ul. Piaskowej w  Pleszewie.  Jest to  problem  zgłaszany  przez  mieszkańców. Możliwym 

rozwiązaniem jest wprowadzenie kontroli prędkości. 

 

Wicestarosta Pleszewski, Eugeniusz Małecki -    podziękował  za służbę.   Liczba zdarzeń 

kryminalnych  jest rzeczywiście znikoma.  Służba drogowa powinna  zwrócić  uwagę  na 

motocyklistów. Nie stosują  często żadnych przepisów drogowych.  Są organizowane wyścigi 

w Gołuchowie i Pleszewie. Jest też kwestia rowerzystów, którzy pomimo ścieżek 

rowerowych   poruszają się   jezdnią. Wskazał na problemy z zakłócaniem porządku    

publicznego w obrębie pogotowia opiekuńczego i  pływalni Planty. Zdarzają się  tam 

wymuszenia i bójki. Wskazane byłoby zwiększenie  patroli Policj w tych  miejscach.    

Zapytał o możliwość  weryfikacji uprawień do kierowania pojazdami osób  starszych.    Część 

tych osób  nie powinna  już prowadzić    pojazdów.   Wskazał na zbyt duża liczbę znaków na 

drogach. Na krótkich odcinkach dróg często  wprowadza się różne ograniczenia prędkości.     

Ponadto  zgłaszane są problemy z miejscem zatrzymywania się   autobusów na ul. Św. Ducha 

w  Pleszewie.   Przewoźnicy nadal mogą korzystać  z terenu byłego dworca PKS. Nie stosują 

tego, a    w godzinach  porannych i  po zakończonych zajęciach  szkolnych powstają poważne  

problemy z poruszaniem się ul. Św  Ducha.  Tworzy się zagrożenie dla   pieszych. Być może    

rozwiązaniem  byłyby dodatkowe pasy. Zasadnym byłoby zwrócenie się przez KPP w 

Pleszewie do przewoźników, aby korzystali z dawnego dworca autobusowego w 

szczególności,  gdy autobus  kończy  bieg.   

 

Członek komisji zdowia (…),  Michał Kaczmarek - odniósł się do przedstawionego 

sprawozdania. Zwrócił uwagę iż odnotowano brak przypadków prostytucji i wykorzystywania 

seksualnego, gdy tym czasem  jest  to problem od lat  znany w  Gołuchowie.   

 

 

Członek komisji zdrowia (…),  Zbigniew Serbiak  -    wskazał, że  założeniem Komendy  

Głównej Policji jest obniżenie rocznej liczby  ofiar  śmiertelnych wypadków drogowych  do 

1500 osób.  W tym zakresie, w ramach poprawy  bezpieczeństwa na drogach w  powiecie 

pleszewskim, zorganizowano  wspólną  akcję z  Komendą Wojewódzką Policji w  Poznaniu.   

Było to działanie skuteczne.  Zatrzymano sporą liczbę  osób, które nie  były dalej 

dopuszczone do prowadzenia pojazdów. Wskazał na nowy problem wynikający z 

uruchomienia dyskoteki w  Pieruchach.  Młodzież   wracająca z dyskoteki  porusza się   bez  

kamizelek w porze nocnej.   Prośba o patrole w tym obrębie w szczególności w godzinach 3-4 

rano, gdy młodzież wraca z dyskoteki.   

 

Członek komisji zdrowia (…). Maciej Ładziński  - zapytał, jak wygląda   problem  

dopalaczy i narkotyków  powiecie. Jaka to jest skala zjawiska.  Z rozmów młodzieży wynika, 

że na ul. Sienkiewicza w Pleszewie można kupić dopalacze.   

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia (...), Leopold Lis - poinformował, że kwestia 

dostępności w powiecie dopalaczy była przedstawiana przez Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego, Jolantę Ulatowska podczas „Festynu Zdrowia”.   Brak jest przepisu, który by 

uniemożliwiał sprzedaż.  Rozważyć należy możliwość kontroli. Sprzedaż jest prowadzona, 

ogłaszane są promocje.   

 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Pleszewie, Tomasz Mimier -  
odpowiadając na pytania dotyczące:  

- przekroczeń prędkości na ul. Piaski w Pleszewie -  poinformował,  że rozważony  zostanie 

sposób  rozwiązania tego problemu. Policja oczekuje na takie sygnały,  
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- motocykliście -   poinformował, że KPP w Pleszewie  przez kolejne trzy lata wnioskuje  do 

Komendy  Wojewódzkiej o wyposażenie w motocykle. Są one bardzo potrzebne w Pleszewie,  

podniosłoby to  skuteczność kontroli prędkości motocyklistów.   Motocykle  są kontrolowane. 

Często w  czasie kontroli stwierdzane są zmiany wprowadzone w motocyklach, w przypadku 

stwierdzenia  niespełnienia wymagań technicznych wycofywane są  z ruchu, 

- poruszania  się  rowerzystów poza wyznaczonymi ścieżkami rowerowymi -    stwierdził, że 

w  przedstawionym przypadku, policjant zobligowany  jest zareagować. Problem  ten  

zostanie  rozważony,  

-    zakłóceń porzadku  w  Plantach -    poinformował, że Policja  reaguje na każde zgłoszenie,  

-   kierowania pojazdami   mechanicznymi  przez   osoby starsze -   wskazał, że  nie ma 

przepisu zakazującego, statystyki wskazują, że  wypadki  powodują zazwyczaj osoby młode,  

ale   Policja występuje też  o  cofniecie uprawnień  osobom, które   nie   spełniają  wymagań, 

- przystanek  przy ul. Św Ducha  w Pleszewie -     sprawa zostanie rozpoznana 

 

Członek komisji zdrowia (…), Zbigniew Rodek -        podkreślił,  że szczególny ruch   w 

tym  miejscu   występuje w godzinach  zakończenia zajęć szkolnych,  gdy młodzież dojeżdża 

do  domów.    

 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w  Pleszewie, Tomasz Mimier -   
przeprowadzone zostaną rozmowy z przewoźnikami, aby korzystali  z terenu  byłego dworca 

PKS. Odpowiadając na pytania dotyczące:  

- oznakowania znajdującego się przy drogach -  wyjaśnił, że  oznakowanie wprowadza 

zarządca drogi.  Projektowane oznakowanie jest opiniowane przez Policję. Policja występuje 

również z wnioskami do zarządów dróg  o ustanowienie  właściwego oznakowania.  Pomimo 

wystąpienia do  GDDKiA w Poznaniu  nie zostało    zmienione oznakowanie   na drodze 

krajowej w  Bielawach.   Uzasadnieniem jest   brak ostatecznego zakończenia prac  na tej 

drodze.  

 -   dyskoteki w Pieruchach -   poinformował, że KPP w Pleszewie    prowadziła patrole 

związane z   uruchomieniem ponownym  tej  dyskoteki.   Osoby   łamiące przepisy  zostały 

ukarane. Patrole będą kontynuowane.  

-   dostępności narkotyków na terenie  Powiatu -     wyjaśnił, że Policja wie o   występowaniu  

zjawiska  rozprowadzania narkotyków.   W ramach KPP w Pleszewie   pracuje koordynator 

ds. przestępczości narkotykowej.  Liczba  przestępstw  i wykrywalności w  tym zakresie  jest    

tożsama i wynosi 100%. Policjanci ruchu rogowego często  wykrywają przestępstwa   

narkotykowe.   Podczas patroli w parku miejskim. Prowadzą akcje w szkołach z  

wykorzystaniem  psa. Takie akcje zostały  przeprowadzone w  MOW i CKP, 

- prostytucja -  przedstawienie zarzutu prostytucji wymaga zgłoszenia, że zapłacono za 

czynność seksualną, takich  zgłoszeń nie było. Teren Gołuchowa jest patrolowany.   

 

- wystąpienie Komendanta Powiatowego PSP. 

 

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,  

Mieczysław Kikowski -  przedstawił    informator   za 2014 rok (zał. nr 7 prot.)  oraz  ocenę 

stanu  bezpieczeństwa   i porządku  publicznego  na terenie   Powiatu  Pleszewskiego  za 

okres  2014 i I   - go kwartału   2015 r. (zał. nr  8 prot.).  W ramach KPPSP w Pleszewie   

działa   47 jednostek   ochrony  przeciwpożarowej, w tym  8  jednostek   krajowego systemu,    

6   gminnych OSP  oraz OSP w Broniszewicach i Wieczynie.  Przybędzie prawdopodobnie   

jedna jednostka w gminie Chocz  - Stara Kaźmierka.  OSP  Pleszew  z  końcem roku      

zostanie włączona  do Krajowego Systemu   Ratowniczo – Gaśniczego.   Ratownictwo  

gaśnicze 100% jednostek wykonało,  ratownictwo techniczne   to jednostki  krajowego 
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systemu oraz  OSP Pleszew i OSP  Białobłoty, które  posiadają odpowiedni sprzęt.   OSP 

Kowalew i Białobłoty dysponują  średnim zestawem   wymagającym dostosowania do 

obecnych wymogów. Sprzęt ratownictwa medycznego pokrywa się z systemem ratownictwa 

gaśniczego. Osiem jednostek współpracuje z Krajowym Ratownictwem Medycznym. Dwie 

jednostki poza systemem: OSP Pleszew i Kościelna Wieś zostały włączone w 2014 roku.  

Większość jednostek posiada torby medyczne OSP.   W roku 2014 odnotowano 220  

interwencji  spowodowanych  wichurą. Zwiększyła się liczba fałszywych alarmów,  często 

wynika to z systemów p.poż. instalowanych w obiektach, które są bardzo wrażliwe.   

W 2014 roku odnotowano jeden pożar  duży,  6 pożarów średnich w tym  4 pożary stogów. W 

przeprowadzonych akcjach odnotowano szybką reakcję, dużą skuteczność działań, co 

ograniczyło rozmiar zdarzeń i strat. 60% odnotowywanych zdarzeń ma miejsce na terenie 

MiG Pleszew, ponieważ jest to największy  obszar.  W roku 2015  odnotowano jeden duży 

pożar  zakładu  stolarskiego w Pleszewie.  Jeżeli  nie ma  tzw. podpalaczy odnotowywana jest 

mała liczba zdarzeń na terenach leśnych. W 2014 roku były to 3 zdarzenia. Średnio 

interwencje miały miejsce  co 4 dni i 22 minuty.     

 

Przewodniczący   Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady  Gminy  Gołuchów , 

Andrzej Biesiada -   poinformował, że mieszkańcy często zgłaszają  uwagi dotyczące zbyt 

dużej liczby  jednostek   biorących  udział  w małych zdarzeniach.   Zapytał, dlaczego  jest  

dysponowana taka liczba jednostek.  

 

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie,  

Mieczysław Kikowski -    przyznał, że docierają  do KPP SP w Pleszewie  sygnały z  gmin w 

tym zakresie,  ponieważ   jednostki OSP  są  na utrzymaniu  gmin. Postronna osoba  może 

oceniać to różnie. Na liczbe  zadysponowanych jednostek  ma wpływ  informacja jaką  

otrzyma z miejsca zdarzenia osoba na stanowisku kierowania.  Informacja do czasu 

sprawdzenia może być nieścisła, ale  jest podstawą działania   dyspozytora. Osoby  kierujące   

działają w oparciu  o    procedury opracowane  na szczeblu    powiatu zatwierdzone przez   

Komendanta Wojewódzkiego.  Do każdego typu zdarzenia  jest  przypisana określona   liczba 

sprzętu   i ludzi,  które należy zadysponować.  Jeżeli jest za  mało  sił i środków to    

Komenda musi składać wyjaśnienia  dlaczego nie zastosowano procedury.   Dyżurny  ma 

procedurę, może  zadysponować więcej, ale nie może  zadysponować mniej.   Od procedur   

praktycznie  nie ma  odejścia.  Taki system obowiązuje do 4 lat.    

 

 

Ad. 3.  

Sprawozdanie z realizacji Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku  

pracy w Powiecie  Pleszewskim w roku 2014.  

 

Dyrektor  Powiatowego Urzędu Pracy w  Pleszewie, Leszek Bierła -  przedstawił  

Sprawozdanie z realizacji Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku  

pracy w Powiecie  Pleszewskim w roku 2014 (zał. nr  9 prot.).   W 2014 roku bezrobocie 

bardzo wyraźnie spadło. Jedną z przyczyn była łagodna zima, która spowodowała, że firmy 

budowlane pracowały i nie zwalniały pracowników.  Część osób bezrobotnych wyjeżdża na 

Zachód.  62 tys. mieszkańców powiatu to tylko statystyka.   Urząd pracy pozyskuje znaczną 

ilość środków na zwalczanie bezrobocia, z czego dużą ilość środków przeznacza się na zwrot  

kosztów  dojazdów do miejsca pracy.   Wiele osób pracuje  np. w Skalmierzycach.   

Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie pozyskał  z  Funduszu Pracy  prawie 11 mln zł na 

zwalczanie bezrobocia.  Jest  to wynik lepszy niż osiągnął Kalisz i Ostrów Wlkp.  Wzrasta 

liczba zaktywizowanych bezrobotnych. W tym zakresie  PUP w Pleszewie uzyskał również 
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lepszy wynik  niż   powiaty ościenne. PUP w Pleszewie wykazuje się  prężnością  i 

pomysłami. Program zwrotu kosztów dojazdów  do  miejsca pracy realizuje tylko Pleszew.  

Ponieważ  nie można pozyskać   pracodawców, finansowany jest dojazd mieszkańców  

powiatu pleszewskiego do pracodawców. Zysk z podatków płaconych przez osoby 

zatrudnione jest większy niż zwrot kosztów dojazdów.  Spośród pozyskanych środków 

najwięcej przeznacza się na tworzenie nowych stanowisk pracy, rozpoczęcie własnej 

działalności gospodarczej oraz szkolenia i studia podyplomowe.  Uzyskanie kwalifikacji daje 

szansę na podjęcie pracy. Porównawczo, Kalisz przeznacza tylko 300 tys. zł na szkolenia.   

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia (...), Leopold Lis  -   poprosił o wyjaśnienie znacznych 

różnic w liczbie osób bezrobotnych w powiecie  pleszewskim na koniec  2013 i 2014 roku. 

Różnica wynosi 950 osób. Zapytał, czy te wszystkie osoby znalazły pracę.    

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w  Pleszewie, Leszek Bierła -  przyczyny takiej 

różnicy w liczbie osób  bezrobotnych są złożone, ale wiele osób znalazło pracę. W grudniu 

były to 364 osoby. Część bezrobotnych jest zarejestrowana tylko dlatego, ponieważ pozwala 

to mieć bezpłatne świadczenia zdrowotne.   Organizowana jest duża liczba szkoleń dla osób   

młodych,  aby  przyuczać do pracy. Duży nacisk kładzie się na aktywizację osób z  

wykształceniem wyższym.  

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia (...), Leopold Lis  - zapytał,  ile razy  osoba bezrobotna 

może odmówić podjęcia pracy.   

 

Dyrektor  Powiatowego Urzędu Pracy w  Pleszewie, Leszek Bierła – jeżeli jest to praca   

odpowiednia i do 1,5  godziny  dojazdu   środkami  komunikacji    publicznej   osoba  

bezrobotna nie może odmówić, chyba że ze względu na stan zdrowia.    

 

Członek komisji zdrowia (…),  Zbigniew Serbiak – zapytał ile osób z  powiatu wyjechało 

do pacy za granicę.  

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie, Leszek Bierła -  PUP  nie prowadzi 

ewidencji osób wyjeżdżających  za granicę w poszukiwaniu  pracy,  ale jest to   liczba duża. 

W skali  kraju   to 2,5  mln. osób, czyli proporcjonalnie należy przeliczyć do wielkości 

powiatu. Więcej osób wyjeżdża z gmin Gizałki i Chocz, mniej z pozostałych  gmin.   

 

Członek komisji zdrowia (...), Michał Kaczmarek – zapytał, czy do powiatu przyjeżdżają w 

poszukiwaniu pracy cudzoziemcy. 

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie, Leszek Bierła – lokalni przedsiębiorcy  

zatrudniają kilkudziesięciu  cudzoziemców. Są też  przypadki nielegalnego  zatrudnienia   

cudzoziemców.   

 

Przewodniczący   Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady  Gminy  Gołuchów , 

Andrzej Biesiada -   ponieważ  w gminie Gołuchów powstały  dwa nowe  zakłady   i 

powstaje trzeci, zapytał czy  firmy te poszukują osób  do pracy. 

 

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie, Leszek Bierła –  poinformował, że  

dotąd  nie zgłoszono  takiego zapotrzebowania na pracowników. Firmy  te  przeniosły  

działalność na teren   gminy  Gołuchów w związku z  utworzeniem  Aglomeracji Kalisko – 



7 

 

Ostrowskiej. Zakładać należy, że większość  załogi stanowią mieszkańcy Kalisza. Zakłady 

migrują ze względów podatkowych, ale zabierają ze sobą załogi. Miejsca pracy  będą się 

uwalniały stopniowo. 

 

Ad. 4.  

Wolne głosy i wnioski  

- nie zgłoszono -  

 

Ad. III 

Zakończenie posiedzenia 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Zdrowia (...), Leopold Lis   

zakończył posiedzenie komisji w dniu 28 kwietnia 2015 r.  

 

 

Protokołowała:     Przewodniczący Komisji 

/-/       /-/ 

Dorota Drosdowska                                                  Leopold  Lis  
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