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Protokół Nr VIII/15 

z sesji Rady Powiatu w Pleszewie 

w dniu 28 października 2015 r., 

o godz. 13:00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pleszewie, 

przy ul. Poznańskiej 79, sala sesyjna nr 206 

 

W sesji udział wzięli Radni oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności 

( odpowiednio zał. nr 1 i nr 2 prot.). 

 

Ad. I 

Powitanie Radnych oraz przybyłych i zaproszonych Gości- stwierdzenie quorum 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka- dokonując otwarcia VIII sesji 

Rady Powiatu w Pleszewie powitał zebranych na obradach Starostę wraz z Zarządem, dyrektorów 

szkół, kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, prasę oraz wszystkich zgromadzonych na 

obradach. Na podstawie listy obecności (zał. nr 1 prot.) stwierdził quorum, na 19 Radnych w obradach 

uczestniczy 19. 

 

Ad. II 

Przedstawienie porządku obrad 

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski- poprosił o rozszerzenie przesłanego Radnym  porządku 

obrad(zał. nr 3 prot.) o projekty uchwały w sprawie:  

- zatwierdzenia projektu „Aktywizacji osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 

pleszewskim (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,  

- zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w 

powiecie pleszewskim”, 

- realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Działanie 7.1 Aktywna Integracja, 

Poddziałanie 7.1.1. Aktywna integracja – projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i 

PCPR w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020,  

- powierzenia Miastu i Gminie Pleszew zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki 

publicznej.  

Dwa pierwsze projekty realizowane są w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie. Projekty te są już częściowo realizowane. Na ich realizację 

Zarząd wyraził zgodę, ale zgodnie z nowymi zasadami Wojewódzki Urząd Pracy prosi, aby te 

projekty zostały także zatwierdzone przez Radę. Pierwszy projekt uchwały dotyczący aktywizacji 

osób młodych jest to projekt o wartości ponad 2 mln zł, drugi projekt- 1 mln zł. W przypadku 

projektu, który realizowany jest przez PCPR,  nie jest znana ostateczna kwota projektu. Do tego 

projektu obligatoryjnie przystępują wszystkie PCPR z Województwa Wielkopolskiego. Środki, które 

zostały zabezpieczone na realizację tego zadania zostaną podzielone na wszystkie wielkopolskie 

powiaty.  

Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Pleszew zadań w zakresie prowadzenia 

powiatowej biblioteki publicznej wynika z ustaleń pokontrolnych. Powiat zgodnie z ustawą ma 

obowiązek wprowadzenia biblioteki powiatowej, zadania  te   na mocy porozumienia prowadzi 

Biblioteka Publiczna MiG Pleszew. Na kolejny rok także chcielibyśmy powierzyć to zadanie Miastu i 

Gminie Pleszew.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka  poddał  pod głosowanie  wniosek  

Starosty Pleszewskiego  o rozszerzenie  porządku obrad w pkt.  5 o podpunkty:  

-  g) zatwierdzenia projektu „Aktywizacji osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 

pleszewskim (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
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- h) zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w 

powiecie pleszewskim”, 

-  i) realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Działanie 7.1 Aktywna Integracja, 

Poddziałanie 7.1.1. Aktywna integracja – projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i 

PCPR w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 

- j) powierzenia Miastu i Gminie Pleszew zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki 

publicznej. 

 

Rada Powiatu w  Pleszewie , w głosowaniu (jednogłośnie, 19 głosów „za”) przyjęła  wniosek  o 

rozszerzenie porządku obrad.  Podczas sesji realizowany będzie rozszerzony porządek obrad 

stanowiący zał. nr 4 prot.  

 

Ad.1 

Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu w Pleszewie V kadencji, z dnia 3 września 2015 roku. 

 

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

sesji Rady Powiatu w Pleszewie, z dnia 3 września 2015 roku. 

 

Ad.2 

Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z wykonania uchwał 

Rady (zał. nr 5 prot.). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka- poinformował, że Radni 

sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z wykonania uchwał 

Rady (zał. nr  5 prot.) otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi, poprosiło zgłaszanie pytań do  

sprawozdania.  

 

Pytań  nie zgłoszono.  

 

Ad.3 

Informacja Zarządu Powiatu w Pleszewie o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 

2014/2015 (zał. nr 6 prot.). 

 

Naczelnik Wydziału Oświaty(…), Sławomir Sobczyk- Panie Przewodniczący, Wysoka Rado w 

dniu 20 października 2015 roku Zarząd Powiatu w Pleszewie złożył na ręce Pana Przewodniczącego 

Rady Powiatu informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015 (zał. nr 6 

prot.). Wszyscy Radni otrzymali w/w informację wraz z materiałami sesyjnymi. Wypełniając zapisy 

artykułu 5a ust.4 Ustawy o systemie oświaty informacja zawiera część dotyczącą wyników 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie oraz 

informację o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora 

Oświaty, która wynika ze zmienionych  przepisów ustawy o systemie oświaty. Przedstawiono również 

ofertę edukacyjną na rok szkolny 2014/2015, stan organizacyjny szkół w roku szkolnym 2014/2015 

oraz na 2015/2016. Z zawartych informacji wynika: dalszy spadek liczby uczniów i słuchaczy, 

natomiast zwracam uwagę na informacje dotyczące uczestników kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych. Obecnie w kwalifikacyjnych kursach zawodowych uczestniczy 577 osób, w roku 

ubiegłym było to 116 osób. Kwalifikacyjne kursy zawodowe zostały uruchomione przez Zespół Szkół 

Przyrodniczo-Politechnicznych CKU w Marszewie, Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie 

oraz Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie. Spadek liczby uczniów to efekt niżu 

demograficznego, spadek liczby słuchaczy to efekt zmian w systemie oświaty - zlikwidowano 

uzupełniające licea ogólnokształcące, wygaszono technika uzupełniające. Udany nabór na 

kwalifikacyjne kursy zawodowe spowodował po raz pierwszy od lat wzrost liczby uczniów i 
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słuchaczy w stosunku do roku poprzedniego. Jest to wzrost o 408 osób. Podobnie jak w latach 

ubiegłych w opracowaniu przedstawiono wyniki naboru do klas pierwszych. W roku szkolnym 

2015/2016 uruchomiono trzy oddziały klasy pierwszej technikum w Zespole Szkół Przyrodniczo-

Politechnicznych CKU w Marszewie, cztery oddziały klasy pierwszej technikum w Zespole Szkół 

Technicznych w Pleszewie, cztery oddziały klasy pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole 

Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie oraz trzy oddziały klasy pierwszej liceum 

ogólnokształcącego w Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie. Przyjęto również 67 

uczniów do klasy pierwszej gimnazjum dwujęzycznego. W ostatnich latach nastąpiła znaczna zmiana 

struktury kształcenia w szkołach młodzieżowych ponadgimnazjalnych. W bieżącym roku szkolnym 

22% młodzieży kształci się w liceum ogólnokształcącym, 78% w technikach i zasadniczych szkołach 

zawodowych. Dla motywowania młodzieży do nauki, od roku szkolnego 2013/2014 młodzież 

osiągająca wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie lub sztuce może otrzymać jednorazowe stypendium 

tzw.  „Nagrodę Starosty Pleszewskiego”. W minionym roku szkolnym wyróżnienia takie otrzymało 

17 osób, stypendia te są wręczane co roku 6 stycznia podczas  Święta Powiatu. Należy zwrócić uwagę 

na tegoroczne wyniki egzaminu maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym w Pleszewie, które 

plasują tą szkołę w czołówce liceów. Na 10 przedmiotów dodatkowych zdawanych na poziomie 

rozszerzonym, z 7 przedmiotów wyniki I LO  im. St. Staszica w  Pleszewie są najwyższe w regionie 

Południowej Wielkopolski oraz wyższe w stosunku do średniej krajowej. Znakomitymi wynikami 

mogą również poszczycić się uczniowie klasy trzeciej gimnazjum dwujęzycznego, którzy po raz 

pierwszy przystępowali do egzaminu gimnazjalnego i uzyskali wyniki bardzo wysokie, 

przekraczające znacznie średnią wojewódzką. Absolwenci Zespołu Szkół Technicznych uzyskali w 

minionym roku szkolnym zdawalność wyniku maturalnego nieco powyżej średniej krajowej. 

Przystępowali również do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i kwalifikacje w 

zawodzie. Kwalifikacje zawodowe są już wygaszane i  zastępowane są egzaminami na kwalifikacje w 

zawodzie. Na zawód składa się: na poziomie technikum od 2 do 3 kwalifikacji. Po zdaniu wszystkich 

absolwent technikum otrzymuję dyplom potwierdzający uzyskanie zawodu. Natomiast w Zespole 

Szkół Technicznych w Pleszewie wyniki egzaminów kwalifikacyjnych są niższe od średniej krajowej, 

za wyjątkiem kwalifikacji techników mechatroników, gdzie te wyniki są wyższe. Absolwenci Zespołu 

Szkół Politechniczno-Przyrodniczych CKU w Marszewie uzyskali w minionym roku szkolnym 

zdawalność egzaminu maturalnego również nieco powyżej średniej krajowej, natomiast wyniki 

egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i kwalifikacje w zawodzie są zróżnicowane. 

Egzaminy były przeprowadzane w 12 kwalifikacjach, z 8 kwalifikacji uzyskano wyniki lepsze niż 

średnia krajowa, z pozostałych 4 niższe. W Zespole Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie do 

egzaminów zawodowych organizowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną absolwenci 

przystępowali w 3 kwalifikacjach, w 2 uzyskano wyniki lepsze niż średnia krajowa, z 3 niższe. 

Natomiast należy zwrócić uwagę, że większość absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w 

Zespole Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie będących budowniczymi pracownikami 

egzaminy zawodowe zdaje przed komisjami w Cechu Rzemiosł Różnych w Pleszewie. W roku 

szkolnym 2014/2015 po opuszczeniu przez ostatnich absolwentów liceów profilowanych i 

uzupełniających liceów ogólnokształcących oraz wobec braku możliwości naboru do tych typów 

szkół nastąpiła zmiana w sieci szkół współprowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie. 29 

stycznia 2015 r. zostały podjęte uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w 

Pleszewie, I Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie i 

II Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w 

Pleszewie. Po zasięgnięciu opinii związków zawodowych nauczycieli działających na terenie Powiatu 

Pleszewskiego i zrzeszających nauczycieli szkół powiatowych prowadzonych przez Radę Powiatu w 

Pleszewie oraz opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, w dniu 15 maja br. Rada Powiatu w 

Pleszewie podjęła uchwałę w sprawię likwidacji w/w szkół z dniem 31 sierpnia 2015 roku. Podobny 

proces czeka Technikum Uzupełniające w Zespole Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych w 

Marszewie, którą to szkołę również opuścili w tym roku szkolnym ostatni absolwenci i nie ma 

możliwości prowadzenia już naboru. W szkołach i placówkach realizowano remonty w działania 
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inwestycyjne. Zakończono projekt Jessica dotyczący rewitalizacji budynku Liceum i Gimnazjum im. 

St. Staszica w Pleszewie, w tym roku działania te wyniosły 740 550 zł. Ponadto wyposażenie w sprzęt 

i pomoce dydaktyczne wyniosło 170 212 zł. Szkoły naszej placówki realizują oprócz tego programy 

edukacyjne m.in. takie jak „Uniwersytet w Twojej szkole”, „Klasa Akademicka”, „Szkoła 

kluczowych kompetencji”, „Polsko-Niemiecka wymiana Młodzieży’, „Czas zawodowców- 

wielkopolskie kształcenie zawodowe”, „Albatros- profesjonaliści kształcą profesjonalistów”. Ogółem 

na realizację programów i projektów edukacyjnych szkoły uzyskały 424 600 zł. Szkoły współpracują 

ze środowiskiem lokalnym oraz ze szkołami wyższymi, szczególnie z Poznania i z Kalisza. 

Uczniowie biorą udział w konkursach i olimpiadach, i często zdobywają czołowe miejsca. Promując  

kształcenie zawodowe, 19 września 2014 roku na terenie Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych 

odbył się II Wielkopolski Festiwal Rzemiosła. Dzieci i młodzież spróbowali swoich sił w różnych 

zawodach rzemieślniczych. Idea promowania kształcenia zawodowego znalazła uznanie Ministra 

Gospodarki, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Prezesa Związku 

Rzemiosła Polskiego, którzy objęli Festiwal swoim patronatem. Organizacja imprezy uzyskała 

znaczące wsparcie Cechu Rzemiosł Różnych w Pleszewie. Bardzo pozytywne oceny imprezy 

spowodowały o decyzji o kontynuowaniu przedsięwzięcia, które stało się jednym z elementów 

promujących szkoły pleszewskie. 18 września br. roku odbył się III Wielkopolski Festiwal Rzemiosła. 

Od 15 lat Powiat Pleszewski organizuje Wielkopolskie Dni Stop Uzależnieniom, tegoroczna edycja 

odbyła się na terenie Zespołu Szkół Usługowo- Gospodarczych w Pleszewie oraz Liceum i 

Gimnazjum im. Stanisława Staszica. W ramach WDSU odbyły się mecze w piłce nożnej  chłopców i 

piłce siatkowej dziewczyn. W WDSU brały udział również szkoły ponadgimnazjalne z powiatu 

jarocińskiego i powiatu krotoszyńskiego. W minionym roku szkolnym Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Pleszewie po przejściu oceny spełnienia wymagań w zakresie wyposażenia i 

kwalifikacji kadry pedagogicznej została wskazana przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w 

Poznaniu, jako placówka właściwa do wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci niesłyszących i słabo 

słyszących, niewidomych, słabo widzących oraz autystycznych. Jeszcze do niedawna dzieci z taką 

niepełnosprawnością musiały jeździć do Kalisza, gdzie znajdowała się poradnia posiadająca 

uprawnienia na w/w niesprawności, w tej chwili taka poradnia znajduję się już w Powiecie 

Pleszewskim. Odbyły się również konkursy na dyrektorów szkół i placówek. Konkursy te w tym roku 

dotyczyły Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 

Pleszewie oraz Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie. Konkursy przeprowadzono 29.06.2015 r. 

Dyrektorem CKP w Pleszewie został Pan Roman Paruszewski, dyrektorem PP-P w Pleszewie została 

Pani Danuta Szymańska, natomiast w ZST w Pleszewie konkurs został nierozstrzygnięty. Na dzień 

dzisiejszy pełnienie obowiązków na 10 miesięcy powierzono Panu Arturowi Kukule. Szczegółowe 

informacje, w tym dotyczące wyników egzaminów maturalnych i gimnazjalnych, zawarte są w 

zilustrowanym opracowaniu.  

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Zenon Lisiak- Panie Starosto, Panie Przewodniczący, Wysoka 

Rado informacja o realizacji zadań oświatowych realizowanych w roku szkolnym 2014/2015 była 

przedmiotem szczegółowej analizy komisji oświaty. Komisja stwierdza, że informacja ta zawiera 

wszystkie informacje, wymagane prawem oświatowym. Zwrócono uwagę na precyzyjny sposób 

przedstawienia wyników i tendencji jakie osiągnęły szkoły ponadgimnazjalne na egzaminie 

maturalnym. Wyniki te są komunikowane zarówno z wynikami szkół ponadgimnazjalnych z terenu 

województwa, jak i kraju, co pozwala odnieść te informacje i poziom do szkół z terenu Wielkopolski i 

kraju. Zwrócono uwagę na zwiększoną aktywność szkół na szczeblu organizowania kursów 

kwalifikacyjnych, co przełoży się na finansowanie tych placówek, a szczególnie na polepszenie 

sytuacji finansowej tych jednostek. Bardzo precyzyjnie opracowano również sprawy zatrudnienia, 

zarówno pracowników pedagogicznych jak i niepedagogicznych. Informacja została jednogłośnie 

przyjęta przez wszystkich członków komisji oświaty. 

 

Ad. 4 

Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych  
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Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka- poinformował, że Radni  wraz z 

materiałami sesyjnymi otrzymali  pisma nt. wyników  analizy oświadczeń majątkowych przesłane 

przez:   Wojewodę Wielkopolskiego (zał. nr 7 prot.) -  informujące o złożeniu  oświadczeń przez 

Starostę oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie w przypadku których nie stwierdzono 

żadnych nieprawidłowości, Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy (zał. 8 prot.), Naczelnika 

Urzędu Skarbowego w Kaliszu (zał. nr 9 prot.), Starostę Pleszewskiego (zał. nr 10 prot), 

Przewodniczącego Rady Powiatu w Pleszewie ( zał. nr 11 prot.). 

 

Ad. 5 

Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2015 rok, 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Przemysław Kazuś- poinformował, że  Komisji Budżetu (…), 

poddała szczegółowej analizie wszystkie proponowane zmiany budżetu Powiatu na 2015 rok, zgodnie 

z projektem uchwały przekazanym Radnym. Odnosząc się do zmiany dotyczącej zabezpieczenia 

środków w wysokości 515 tys. zł na remont dachu DPS w Pleszewie poinformował, że inwestycja ta 

będzie zrealizowana do końca tego roku. Do powyższych zmian Komisja nie zgłosiła żadnych uwag i 

pozytywnie zaopiniowała proponowane zmiany w budżecie na 2015 rok. 

 

Wobec braku pytań do przedmiotowego projektu uchwały, Przewodniczący Rady Powiatu w 

Pleszewie, Mirosław Kuberka zarządził jego głosowanie. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie, 19 głosów „za”), podjęła uchwałę Nr 

VIII/62/15 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Pleszewskiego na 2015 r. (zał. nr 12 prot.). 

 

b) udzielenia pomocy finansowej w 2016 roku Gminie Gołuchów, 

 

Wobec braku pytań do przedmiotowego projektu uchwały, Przewodniczący Rady Powiatu w 

Pleszewie, Mirosław Kuberka zarządził jego głosowanie. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie, 19 głosów „za”), podjęła uchwałę Nr 

VIII/63/15 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej w 2016 roku Gminie Gołuchów (zał. nr  13 prot.). 

 

c) udzielenia pomocy finansowej w 2016 roku Miastu i Gminie Pleszew, 

 

Wobec braku pytań do przedmiotowego projektu uchwały, Przewodniczący Rady Powiatu w 

Pleszewie, Mirosław Kuberka zarządził jego głosowanie. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie, 19 głosów „za”), podjęła uchwałę Nr 

VIII/64/15 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej w 2016 roku Miastu i Gminie Pleszew (zał. nr 14 prot.). 

 

d) zmiany Uchwały Nr VII/57/15 z dnia 3 września 2015 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 2015 roku, 
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Wobec braku pytań do przedmiotowego projektu uchwały, Przewodniczący Rady Powiatu w 

Pleszewie, Mirosław Kuberka zarządził jego głosowanie. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie, 19 głosów „za”), podjęła uchwałę Nr 

VIII/65/15 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 

VII/57/15 z dnia 3 września 2015 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 2015 roku (zał. nr 15 prot.). 

 

e) przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pleszewskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2016”, 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Zenon Lisiak- poinformował, że komisja oświaty zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. Program jest  podobny jak w latach poprzednich. Zarówno 

stowarzyszenia, jak i organizacje, które są zainteresowane tym programem nie wniosły uwag do w/w 

projektu, który był podany do publicznej informacji. 

 

Wobec braku pytań do przedmiotowego projektu uchwały, Przewodniczący Rady Powiatu w 

Pleszewie, Mirosław Kuberka zarządził jego głosowanie. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie, 19 głosów „za”), podjęła uchwałę Nr 

VIII/66/15 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego 

Programu Współpracy Powiatu Pleszewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

2016” (zał. nr 16 prot.). 

 

f) wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanych położonych w 

Marszewie, oznaczonych jako działki nr 21/12, 22/3, 22/4 

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski - poinformował, że sprzedaż następuje na wniosek    

obecnego  właściciela działki, którą Powiat zbył w 2016 roku.  Działki, proponowane do sprzedaży  

nie mają dostępu do drogi, co pozwala na sprzedaż w trybie bezprzetargowym. Sprzedaż działek 

wymagała  dokonania podziału i wyceny. Działki wyceniono na 117 tys. zł. Jeżeli Rada wyrazi zgodę 

sprzedaż  zostanie sfinalizowana  w roku bieżącym.  

 

Wobec braku pytań do przedmiotowego projektu uchwały, Przewodniczący Rady Powiatu w 

Pleszewie, Mirosław Kuberka zarządził jego głosowanie. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie, 19 głosów „za”), podjęła uchwałę Nr 

VIII/67/15 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanych położonych w Marszewie, oznaczonych jako 

działki nr 21/12, 22/3, 22/4 (zał. nr 17 prot.). 

 

g) zatwierdzenie projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 

pleszewskim (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (wniosek o 

rozszerzenie), 

 

Wobec braku pytań do przedmiotowego projektu uchwały, Przewodniczący Rady Powiatu w 

Pleszewie, Mirosław Kuberka zarządził jego głosowanie. 
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Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie, 19 głosów „za”), podjęła uchwałę Nr 

VIII/68/15 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia 

projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pleszewskim (I)” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (zał. nr 18 prot.). 

 

h) zatwierdzenie projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w 

powiecie pleszewskim (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (wniosek o 

rozszerzenie), 

 

Wobec braku pytań do przedmiotowego projektu uchwały, Przewodniczący Rady Powiatu w 

Pleszewie, Mirosław Kuberka zarządził jego głosowanie. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie, 19 głosów „za”), podjęła uchwałę Nr 

VIII/69/15 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia 

projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pleszewskim 

(I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (zał. nr 19 prot.).  

 

i) realizacja projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Aktywna Integracja, 

Poddziałanie  7.1.1 Aktywna integracja-projekty pozakonkursowe realizowane przez OSP, MOPR i 

PCPR w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,  

 

Wobec braku pytań do przedmiotowego projektu uchwały, Przewodniczący Rady Powiatu w 

Pleszewie, Mirosław Kuberka zarządził jego głosowanie. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie, 19 głosów „za”), podjęła uchwałę Nr 

VIII/70/15 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 października 2015 r., w sprawie realizacja projektu 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.1 

Aktywna integracja-projekty pozakonkursowe realizowane przez OSP, MOPR i PCPR w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (zał. nr 20 prot.). 

 

j) powierzenia Miastu i Gminie Pleszew zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki 

publicznej, 

 

Wobec braku pytań do przedmiotowego projektu uchwały, Przewodniczący Rady Powiatu w 

Pleszewie, Mirosław Kuberka zarządził jego głosowanie. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie, 19 głosów „za”), podjęła uchwałę Nr 

VIII/71/15 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie powierzenia Miastu i 

Gminie Pleszew zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej (zał. nr 21 prot.). 

 

 

 

 

Ad. 6 

Interpelacje i zapytania Radnych 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Pleszewie, Maria Górczyńska - zgłosiła interpelację w 

sprawie planowanych przez Zarząd Powiatu działań w celu rozwiązania problemu zagrożenia 

bezpieczeństwa na drodze powiatowej Pleszew-Chocz, łączącej siedzibę Powiatu z gminą Chocz. Z 

analizy, zawartej w sprawozdaniu z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym wynika, że natężenie 
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ruchu w zakresie samochodów ciężarowych wzrosło na tej drodze czterokrotnie. Zagrożenie na tej 

drodze jest bardzo wysokie. Droga nie spełnia standardów do tego, aby mogły poruszać się nią 

samochody o tak dużym tonażu. Stwierdziła, że będąc użytkownikiem tej drogi każdego dnia widzi 

jakie zagrożenie występuje na tej drodze. Została zamknięta droga łącząca Grab z Czerminem, ale to 

nie jest rozwiązanie, które należałoby zastosować również w przypadku tej drogi, ponieważ nie o to 

chodzi, żeby wyłączyć kolejne drogi dla użytkowników, co wywoła niezadowolenie. Należy szukać 

innych rozwiązań w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników tej drogi. Przypomniała, że już 

po zakończeniu remontu drogi Pleszew-Chocz występowała o naniesienie oznakowania poziomego, 

tzw. „osi jezdni”. Wówczas okazało się, że nie ma takiej możliwości, ponieważ ta droga jest za wąska, 

czyli w sytuacji gdzie dochodzi do mijania się dwóch samochodów któryś z nich przekracza oś jezdni 

i przechodzi na pas użytkownika jadącego w przeciwnym kierunku. Obecnie tą wąską drogą 

skierowano transport ciężarowy. Podkreśliła, że droga Pleszew-Chocz praktycznie pozbawiona jest 

poboczy, a dotychczasowe pobocza są poobrywane. Podkreśliła, że Rada i Zarząd, jako 

odpowiedzialni za zarządzanie Powiatem, powinni podjąć działania, w celu uniknięcia wypadku. 

Zasadne byłoby przynajmniej  na wybranych odcinkach drogi np. Pacanowice-Broniszewice, gdzie 

występują liczne zakręty, brak chodnika, a nawet poboczy. Na tym odcinku zagrożenie jest 

największe. Poprosiła o informacje nt. opinii wójta gminy Czermin, Burmistrza Gminy Chocz oraz 

Burmistrza Gminy Pleszew w sprawie zamknięcia drogi Chocz-Pleszew dla transportu ciężarowego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka- odnosząc się do interpelacji 

Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu w Pleszewie, Marii Górczyńskiej   wskazał, że na odcinku 

Pacanowice-Broniszewice nie ma chodników, co  jest poważnym utrudnieniem dla pieszych i 

rowerzystów.   

 

Radna Rady Powiatu w Pleszewie, Renata Reszel- poprosiła o informacje nt. pomocy finansowej   

udzielanej  na zadania z zakresu  infrastruktury drogowej samorządom gminnym. Wskazała, że na  

sesji Rady Miejskiej podejmowana będzie  uchwała o udzieleniu pomocy Powiatowi  Pleszewskiemu.  

Zgłosiła również interpelację w sprawie działań podejmowanych przez Zarząd Powiatu w Pleszewie 

w celu zwiększenia konkurencyjności oferty edukacyjnej szkół prowadzonych przez Powiat 

Pleszewski. Z przedstawionej informacji oświatowej wynika, że Powiat Pleszewski dysponuje bardzo 

szeroką ofertą edukacyjną, uczniowie odnoszą liczne sukcesy. Zapytała, dlaczego zatem uczniowie z 

Gizałek, korzystają z oferty dojazdu do Jarocina i wybierają tamtejsze szkoły. Podobna sytuacja 

występuje w gminie Dobrzyca. Poprosiła o informacje nt. działań podejmowanych  przez Zarząd 

Powiatu, które spowodują że młodzież tych gmin wybierała będzie szkoły w Powiecie Pleszewskim. 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Waldemar Maciaszek- zgłosił interpelację w sprawie 

prawidłowości funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Kucharach. Zgłosił zastrzeżenia, co do 

prawidłowości postępowania w przypadku zagrożeń opadami deszczu i spuszczaniem zawartości 

osadników. Towarzyszy temu bardzo nieprzyjemny zapach. Podkreślił, że wcześniej dochodziło do 

przypadków śnięcia ryb. Poprosił o podjęcie działań w tej sprawie. 

Następnie zgłosił interpelację w sprawie zakładanych światłowodów w miejscowości Kościelna Wieś. 

Mieszkańcy wsi mają prośbę, aby Powiat dopilnował tego, aby pobocza przy drodze zostały 

przywrócone do poprzedniego stanu. 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Wojciech Barszczewski-  zgłosił interpelację w sprawię 

załatania wyrw na drodze powiatowej w Pieruszycach w rejonie posesji nr 16A i 14 oraz Żbiki 50, a 

także w sprawie usunięcie drzewa przy posesji nr 73 w Broniszewicach (zał. nr 22 prot.). 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Michał Karalus- przypomniał, że w poprzednich kadencjach 

kiedy były wnioski na większe dofinansowania to dołączany był projekt umowy pomiędzy gminą, a 

Powiatem. Wskazał, że w przypadku uchwały o udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie 

Pleszew  pomoc Powiatu jest znaczna, bo wynosi 700 tys. zł. Zapytał, czy    kwota ta stanowi 30% 
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dofinansowania tego zadania. Zaproponował, aby załączać projekt umowy w przypadku kolejnych  

uchwał. W uzasadnieniu do uchwały powinna być również informacja, że Powiat udziela pomocy 

finansowej Miastu i Gminie Pleszew, ale pomoc ta też jest udzielana przez MiG Pleszew Powiatowi.  

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Maciej Ładziński-  zgłosił interpelacje w sprawie: 

- budowy odcinka chodnika i oznaczenia przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej w 

Taczanowie Drugim naprzeciw ośrodka zdrowia znajdującego się w Lubomierzu. W maju przy 

drodze powiatowej został postawiony przystanek na żądanie. Podczas wysiadania z autobusu nie ma 

możliwości bezpiecznego przejścia na drugą stronę jezdni, co może doprowadzić do niebezpiecznych 

sytuacji;  

 - usunięcie drzewa przy drodze powiatowej w Taczanowie Drugim przy wyjeździe z ośrodka zdrowia 

znajdującego się w Lubomierzu. Podczas wyjazdu z drogi gminnej znacznie utrudniona jest 

widoczność (zał. nr  23 i nr 24 prot.) 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Andrzej Madaliński- złożył interpelację w sprawię budowy 

chodnika przy ul. Zawidowickiej w miejscowości Brzezie. Mieszkańcy zwracają się z wnioskiem o 

wpisanie zadania budowy chodnika do planów inwestycyjnych i realizację. Brak chodnika stwarza 

duże zagrożenie dla pieszych i rowerzystów. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka- poinformował, o złożeniu 

interpelacji przez Radną Agnieszkę Góralczyk (zał. nr 25 prot.). 

Poinformował o zdobyciu przez drużynę Powiatu w składzie: Radna Renata  Reszel, Radny Waldemar 

Maciaszek,  inspektor  w wydz.  GK  Jarosław Leśniewski 3 miejsca w Mistrzostwach Samorządów 

Powiatowych Województwa Wielkopolskiego w strzelectwie sportowym,  organizowanych  przez 

Bractwo Kurkowe w Murowanej Gościnie. Podziękował za reprezentowanie   Powiatu.  

 

Ad.7. 

Odpowiedzi na interpelację i zapytania Radnych 

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski - odnosząc się do interpelacji w sprawie drogi Pleszew-

Chocz poinformował, że drogę Pleszew-Grab zamknięto na wniosek mieszkańców. Droga Chocz – 

Pleszew jest węższa od drogi  Pleszew – Grab, ale z  uwagi na ograniczone możliwości finansowe  

droga  powstała o takim, a nie innym standardzie. Gdyby odsunięto tą inwestycję w czasie, być może  

do dzisiaj nie byłaby wyremontowana. Poinformował, że Powiat wystąpił do gminy Chocz, Czermin i  

Pleszew o wydanie opinii dotyczącej zamknięcia drogi Pleszew – Chocz dla ciężkiego transportu. 

Jeżeli opinie będą pozytywne to nie będzie problemu z zamknięciem tej drogi. Na chwilę obecną jest 

pozytywna opinia Wójta gminy Czermin. Przychylił się do propozycji   Wiceprzewodniczącej Rady 

Powiatu w Pleszewie, aby odcinkami poszerzyć drogę. Przedsiębiorcy z Powiatu, będą mogli 

korzystać z drogi pomimo zakazu. Wg przeprowadzonych badań drogą w ciągu doby przejeżdżało 

jedynie 68 ciężarówek  spoza  terenu Powiatu.  

Odnosząc się do zasad udzielania pomocy przy budowie dróg przypomniał, że w przypadku gminy 

Gołuchów była to kwota 185 tys. zł, natomiast Miasta i Gminy Pleszew 700 tys. zł. Pomoc finansową  

wyliczono zgodnie z kryteriami programu rozbudowy infrastruktury drogowej powiatowej i gminnej. 

Aby uzyskać maksymalną liczbę punktów, wkład partnera musi być większy niż 50%, stąd  kwoty  

pomocy stanowią 50,5%.  Gmina razem z partnerem ma zabezpieczyć 50% całości zadania, w tym 

powiat  50%.   Takie zasady przyjęto podczas spotkania z wójtami i burmistrzami. Gminy dofinansują 

zadania powiatu w oparciu o tę samą zasadę. Gołuchów podjął uchwałę, pomocy w przypadku 

inwestycji w Kościelnej Wsi, to jest niecałe 700 tys. zł. Z uwagi na brak  dokładnego kosztorysu  

zadania wskazanego przez MiG  Pleszew, uchwałę przygotowano w taki sposób, że  wysokość  

pomocy   będzie dotyczyła  porównywalnej kwoty. Ulicę Lenartowicką Powiat wyremontuje  z 

pieniędzy przekazanych przez Miasto i Gminę Pleszew.  
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Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Michał Karalus- poprosił o potwierdzenie, że 700 tys. zł 

finansuje Powiat i 700 tys. zł Miasto i Gmina Pleszew i to jest 50% udział samorządu w całości 

zadania, czyli razem ok. 1 400 000 zł, co stanowi 50 %  wartości zadania.  

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski- poinformował, że wartość inwestycji wynosi 2 800 000 

zł,  MiG Pleszew przeznaczy  na ten cel o 1000 zł mniej od Powiatu, ponieważ udział partnera 

wymagany jest  na poziomie  50,5%.  

Odnosząc się  do kwestii dojazdów do szkół wskazał, że  jest to kompetencja gmin. Uznał za słuszne  

jeżeli burmistrz wsłuchuje się w potrzeby mieszkańców, tak  jak jest np. w kwestii transportu do 

Jarocina. Taki transport jest z Dobrzycy do Koźmina, do Jarocina, do Ostrowa i do Pleszewa. 

Mieszkańcy mają prawo do tego, aby dojeżdżać gdzie chcą i  dobrze, że powstają linie autobusowe. 

 

Radna Rady Powiatu w Pleszewie, Renata Reszel – zgodziła się z wypowiedzią Starosty. Poprosiła 

o przedstawienie pomysłów Powiatu na to, żeby  uczniowie kończący gimnazjum  chcieli się uczyć w 

Powiecie Pleszewskim. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka – podkreślił, że jest  to suwerenna  

decyzja każdego ucznia, czy wybierze szkołę w Powiecie Pleszewskim czy też może w innym  

powiecie.  Zadaniem powiatu jest  skonstruować tak atrakcyjną ofertę, żeby z własnej woli młodzież 

wybierała   szkoły   w Powiecie Pleszewskim.  

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski-  wskazał, że  argumentami przemawiającymi za wyborem 

szkół prowadzonych przez Powiat są bardzo dobre wyniki egzaminów zewnętrznych, matury w 

Liceum są to najlepiej zdane matury w Południowej Wielkopolsce. Te wyniki są promowane i rodzice 

będą wiedzieć, że nasze szkoły nauczają na dobrym poziomie. Obecnie  celem jest  doposażenie szkół  

zawodowych, złożono w tym zakresie wnioski.  

Odpowiadając na pytanie dotyczące prac w pasie drogowym związanych z budową sieci 

szerokopasmowej wyjaśnił, że jest to projekt Marszałka, który jest realizowany na terenie całej 

Wielkopolski. Powiat wyraził zgodę na wejście w pas drogowy, żeby udostępnić mieszkańcom dostęp 

do Internetu. Na podstawie danych Ministerstwa Cyfryzacji wytypowano tzw. „białe plamy”, gdzie 

nie dociera Internet, i znalazły się wśród nich również miejscowości na terenie powiatu  

pleszewskiego. Firmy, które realizują ten projekt są zobowiązane odtworzyć zniszczone pobocza.  

Zarząd Dróg Powiatowych, sprawdzi jakość prac odtworzeniowych.  

Odpowiadając na interpelację dotyczącą budowy chodnika na ul. Zawidowickiej w miejscowości 

Brzezie stwierdził, że zadanie to jest możliwe do zrealizowania, jednak  obecnie priorytetowa jest 

budowa chodnika wzdłuż dróg powiatowych którymi odbywa się transport ciężarowy. 

  

Ad.8. 

Wnioski i oświadczenia Radnych 

-nie zgłoszono- 

 

Ad. III 

Zamknięcie obrad 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka- wobec wyczerpania porządku 

obrad o godz.14:13 zamknął posiedzenie VIII sesji Rady Powiatu w Pleszewie w dniu 28 października 

2015 r. 

Protokołowała: 

         Mirosław Kuberka 

Dorota Drosdowska            Przewodniczący Rady  Powiatu 

w Pleszewie 
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