
1 

 

Protokół Nr VI/15 

z sesji Rady Powiatu w Pleszewie 

w dniu 25 czerwca 2015 r., 

o godz. 15:00, 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 nr 2 prot.). 

 

Ad. I  
Powitanie Radnych oraz przybyłych i zaproszonych Gości- stwierdzenie quorum 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka -  dokonując otwarcia VI 

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

dyrektorów szkół, kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, prasę oraz wszystkich 

zaproszonych gości. Stwierdził quorum, na 19 Radnych w obradach uczestniczy 17, 

nieobecność zgłosili Radni:  Zbigniew Rodek,  Maciej Ładziński (zał. nr 1 prot.).  

 

Ad. II 

Przedstawienie porządku obrad 

 

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

 

Ad. 1. 

Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu w Pleszewie V kadencji z dnia 15 maja 2015 roku. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie, 17 głosów „za”), przyjęła protokół z 

V sesji Rady Powiatu w Pleszewie, z dnia 15 maja 2015 roku. 

  

Ad.2. 

Informacje Starosty o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z 

wykonania uchwał Rady. 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski -  w uzupełnieniu informacji o pracy Zarządu w 

okresie międzysesyjnym przekazanych Radnym wraz z materiałami sesyjnymi (zał. nr 4 

prot.),  przedstawił sprawozdanie z posiedzenia w dniu 23 czerwca br, podczas którego 

Zarząd: 

- rozpatrzył  wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Pleszewie  o zakup dodatkowego  

radiowozu. W tym zakresie Zarząd będzie wnosił autopoprawkę do projektu  uchwały  w 

sprawie zmiany budżetu Powiatu  Pleszewskiego na 2015 r.  Nie wiąże się to z  dodatkowymi 

wydatkami z budżetu Powiatu; 

- rozpatrzył wniosek najemcy lokalu w Marszewie o wyrażenie zgody na wykup lokalu. W 

przedmiotowym budynku do dyspozycji są dwa mieszkania, które wnioskodawca chciałby 

wykupić. Obecnie  trwa opracowywanie  koncepcji zagospodarowania   obiektów   w 

Marszewie. Do czasu  podjęcia ostatecznych decyzji Zarząd nie wyrazi  zgody na sprzedaż 

lokali; 

 – zatwierdził wyniki przetargu na usuwanie wyrobów azbestowych. Łącznie wpłynęło 149 

wniosków z wszystkich gmin powiatu. Do przetargu  zgłosiło się 7 firm.  Wybrano ofertę na 

kwotę 146 170 zł. Na realizację  przedmiotowego zadania Powiat  pozyskał kwotę 150 000 zł 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Nie zostaną pokryte tylko koszty VAT-u. 
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Łączny udział finansowy gmin i Powiatu to kwota 11 000 zł, w tym  po stronie Powiatu 5500 

zł. W budżecie zabezpieczono na przedmiotowe zadanie 36 000 zł;  

 -  uczestniczył w spotkaniu z   Burmistrzem Gminy Chocz w sprawie organizacji Dożynek 

Powiatowych; 

-  zapoznał się z ofertami na ochronę obiektów będących własnością Powiatu. 

Wypowiedziano dotychczasowe umowy firmom ochroniarskim.  Sporządzono wspólne 

zapytanie dotyczące ochrony wszystkich obiektów. W wyniku tego postępowania uzyskano 

oszczędności rzędu 20 000 zł rocznie, przy zachowaniu dotychczasowego zakresu usług;  

- przyjął informację nt. możliwości uzyskania dofinansowania w ramach NPPDL na remont 

ul. Kilińskiego w Pleszewie.  Zgłoszony projekt, który znajdował się na czwartym miejscu 

listy rezerwowej, obecnie jest już na 1 miejscu, co daje realną szansę pozyskania środków. W 

tym przypadku, jeszcze w miesiącu lipcu, ogłoszony zostanie przetarg na realizację 

przedmiotowej inwestycji; 

- przyjął informację dot. przesunięcia na mocy rozporządzenia Ministra  Rolnictwa i Rozwoju  

Wsi terminu zakończenia prac poscaleniowych w  Brudzewku na 30 września br. Aktualny 

termin zakończenia prac poscaleniowych  upływał 30 czerwca br. Ponieważ  budowa  dróg   

nie została ukończona,  Zarząd wystąpił do Wojewody o przedłużenie terminu o miesiąc.  W 

wyniku prac poscaleniowych powstanie blisko 6 000 metrów dróg, 1 kilometr rowów oraz 

odnowione zostaną wszystkie kanały; 

- rozpatrzył wniosek Dyrektor Ośrodka Kultury w Żegocinie o dofinansowanie 

Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych. Nie  podjęto decyzji w przedmiotowej 

sprawie.  

 

Ad.3. 

Ocena  stanu sanitarnego Powiatu Pleszewskiego w 2014 roku (zał. nr 5 prot.) 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego, 

Leopold Lis – poinformował, że ocena stanu sanitarnego Powiatu Pleszewskiego w 2014  

roku była przedmiotem posiedzenia Komisji Zdrowia. Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Pleszewie przedstawiła najważniejsze aspekty. Komisja nie zgłosiła uwag do 

przedłożonej oceny i wnosi do Rady o jej przyjęcie.  

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie, Jolanta Ulatowska – w 

uzupełnieniu przedłożonej oceny stanu sanitarnego Powiatu Pleszewskiego w 2014 roku (zał. 

nr 5 prot.) przedstawiła informacje dotyczące  funkcjonowania PSSE w Pleszewie. Obecnie w 

stacji zatrudnione są 24 osoby na umowę o pracę, pozostałe osoby są zatrudnione na umowę 

zlecenie. 90% osób zatrudnionych posiada wyższe wykształcenie. Od 2008 roku 

wynagrodzenia nie uległy  podwyższeniu. Nie było  również  zwiększenia budżetu. Zadania 

realizowane są w ramach przyznanego budżetu.  Wystąpiły problemy związane z opłaceniem 

badań  tzw.  dopalaczy, ponieważ pieniędzy na te badania laboratoryjne nie przewidziano w 

budżecie. Jednostka realizuje zadania z zakresu szeroko pojętej promocji zdrowia, których  

głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu 

Pleszewskiego. Podejmowane działania  realizowane są we współpracy ze szkołami, 

szpitalem, Starostwem. W zakresie  promowania zdrowego stylu życia realizowane są 

programy krajowe i powiatowe mające na celu rozwiązywanie problemów zdrowotnych m.in. 

z zakresu zdrowego stylu życia, kobiet ciężarnych, chorób zakaźnych. Stacja prowadzi nadzór 

nad bezpieczeństwem żywności i żywienia, który obejmuje sklepy i restauracje, ale także 

nadzór nad kosmetykami, suplementami diety itp. Obecnie klient restauracji może zażądać 

informacji, jakie składniki zostały użyte do przygotowania danego dania, a także jakie 

alergeny.  Zadania PSSE w Pleszewie dotyczą także zapobiegania chorobom zakaźnym.  W 
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przypadku chorób objętych obowiązkowym szczepieniem, nie odnotowano wzrostu 

przypadków chorób zakaźnych. Wzrost przypadków chorób zakaźnych w poprzednim roku 

dotyczył ospy wietrznej oraz świnki. Szczepienia przeciwko tym chorobom nie są 

obowiązkowe.  Stacja prowadzi nadzór nad zakładami pracy w zakresie BHP i profilaktyki 

chorób zawodowych. Na terenie Powiatu   chorób zawodowych uznanych jest niewiele. 

Zgodnie z tendencją krajową wzrasta problem   dopalaczy. W Pleszewie również istnieje 

sklep, w którym sprzedawane są  dopalacze. PSSE w Pleszewie współpracuje z Policją w celu 

nadzoru nad tą działalnością.  Niestety obowiązujące przepisy  nie pozwalają radykalnie z 

tym procederem walczyć. 

 

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

sprzedaży  dopalaczy   poinformował, że temat został poruszony na spotkaniu z 

Wojewódzkim Komendantem Policji. Stwierdzono, że  jest  to  problem legislacyjny na 

poziomie Sejmu, wymagający stworzenia  otwartego katalogu  środków zakazanych.  

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie, Jolanta Ulatowska – 

poinformowała, że obecnie wprowadzane są zmiany w przepisach prawnych polegające na 

wpisaniu 144 substancji, które będą uznane, jako nielegalne, bo dopalacze są legalne w 

Polsce. W związku z tym, jeżeli są to legalne środki to one podlegają kodeksowi 

administracyjnemu. Gdyby wszystko to podlegało pod ustawę o zapobieganiu narkomanii nie 

byłoby problemu, bo ludzie się boją więzienia za posiadanie i handlowanie nielegalnymi 

środkami. Obecnie brak narzędzi, by się tą sprawą odpowiednio zająć. Można podjąć 

działania jedynie w trybie postępowania administracyjnego, które trwa bardzo długo. Ze 

sklepu przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie pobrano próby, na tej podstawie  wydano  decyzję 

administracyjną   o zaprzestaniu działalności. Niestety  nie można dotrzeć do właściciela, 

ponieważ    ciągle się zmienia. To są ludzie, którzy mają pieniądze na postępowanie  w taki 

właśnie sposób. W obecnej sytuacji prawnej należy jak najwięcej działać w sferze edukacji. 

Pan Starosta przychylił się do propozycji organizacji konferencji dla dyrektorów i pedagogów 

na temat dopalaczy.  

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Waldemar Maciaszek - poprosił o informacje 

dotyczące właściwego zabezpieczenia piaskownic znajdujących się na placach zabaw. 

Wskazał, że wiele piaskownic jest nieogrodzonych i z uwagi na wolny dostęp psów i kotów,  

mogą być  siedliskiem zarazków. Zapytał, czy można w tych piaskownicach zapewnić  

bezpieczeństwo dzieciom?  

 

Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny w Pleszewie, Jolanta Ulatowska – 

poinformowała, że PSSE w Pleszewie  posiada wykaz piaskownic. Piaskownice podlegają 

kontroli. Aktualnie zaczęto kontrole w Pleszewie. Piaskownice powinny być przykryte i to 

jest jednym z punktów  kontroli. Obowiązkiem właściciela jest zabezpieczenie piaskownicy, 

nie wolno mieć odkrytej piaskownicy.  

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Leopold Lis -  podkreślił, że podczas posiedzenia 

Komisji w   omawianym zakresie zwrócono uwagę, że liczba szkoleń  przeprowadzonych  

przez PSSE w Pleszewie jest prawie równa liczbie szkoleń w Powiecie Poznańskim. Zwrócił 

się do dyrektorów szkół i burmistrzów o wzmożenie kontroli akwenów wodnych. 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie, Jolanta Ulatowska – 
poinformowała, że nadzór nad kąpieliskami prowadzony przez PSSE w Pleszewie dotyczy 

tylko kąpieliska w Gołuchowie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami woda badana jest na 
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początku sezonu, później kąpielisko jest kontrolowane przez właściciela raz w miesiącu.  

Informacje nt. czystości wody znajdują się na stronie internetowej PSSE w Pleszewie oraz  

raportowane są do Unii Europejskiej. PSSE zajmuje się  również kontrolą basenów. W 

zakresie wody pitnej, sytuacja jest dobra, w roku 2014 utrzymywały się  problemy z wodą 

pitną w Dobrzycy. Obecnie woda w Dobrzycy jest  warunkowo dopuszczona do spożycia z 

uwagi na niestabilność manganu. Występujące przekroczenia są jednak znacznie mniejsze i w 

pewnych okresach woda spełnia normy.  

 

Rada Powiatu w Pleszewie przyjęła ocenę stanu sanitarnego Powiatu Pleszewskiego w 2014 

roku (zał. nr 5 prot.).  

 

Ad.4 

Sprawozdanie roczne PCPR w Pleszewie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w 

2014 roku oraz oceny zasobów pomocy społecznej ( zał. nr 6 i 7 prot.) 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, Grażyna Kaczmarek- 

przedstawiła sprawozdanie roczne PCPR w Pleszewie z realizacji zadań z zakresu pomocy 

społecznej w 2014 roku (zał. nr 6 prot.) oraz ocenę zasobów pomocy społecznej Powiatu 

Pleszewskiego (zał. nr 7 prot.). Ocena zasobów  pomocy  społecznej  zawiera  typowe dane 

statystyczne, które każdego roku sprawozdaje się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 

za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Dane te dotyczą 

osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej, zasobów finansowych pomocy społecznej. 

  

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Leopold Lis – poinformował, że Komisja Zdrowia, 

Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego podczas posiedzenia w dniu 22 czerwca 

br. zapoznała się ze sprawozdaniem rocznym PCPR w Pleszewie z realizacji zadań z zakresu 

pomocy społecznej. Pani Dyrektor PCPR odpowiedziała na pytania, które  zgłoszono do   

przedłożonego materiału. Komisja nie  wniosła uwag do przedłożonego  sprawozdania. 

  

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, Grażyna Kaczmarek - 

w uzupełnieniu przedłożonych sprawozdań przedstawiła działalność PCPR w Pleszewie. 

Podkreśliła, że z uwagi na zadania jednostki praca wiąże się często z najtrudniejszymi 

przypadkami ludzkimi, ich tragediami, czy niepowodzeniami życiowymi. W strukturach 

pomocy społecznej działają obok  PCPR, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo - 

wychowawcze.  Na terenie Powiatu Pleszewskiego wszystkie te placówki są rozszerzone i 

działają w kilku strukturach. Pozyskiwanych jest dużo środków pochodzących z dotacji, ale 

jest też bardzo dużo wydatków. Podziękowała za zrozumienie Zarządu, Pana Starosty, Pana 

Skarbnika, ale przede wszystkim Radnych dla potrzeb w obszarze pomocy społecznej. W 

zakresie opieki nad dziećmi Powiat  prowadzi dom dziecka dla 30 wychowanków oraz  

pogotowie opiekuńcze  dla 14 wychowanków. Ponadto  działa placówka wsparcia dziecka i 

rodziny w Pleszewie dla 14 wychowanków oraz Rodzinny Dom Dziecka w Białobłotach dla 9 

wychowanków. Prowadzone jest  poradnictwo specjalistyczne.  W ubiegłym roku udzielono 

406 bezpłatnych porad prawnych oraz 151 porad psychologicznych. Powiat prowadzi 

środowiskowy dom samopomocy tzw. ośrodek wsparcia dla dzieci upośledzonych umysłowo, 

z którego  korzysta 65 dzieci. W ostatnim roku zostało założonych 51 niebieskich kart dla 

rodzin, w których była stosowana przemoc. W ramach struktur PCPR działa Powiatowa 

Świetlica Środowiskowa dla młodzieży dojeżdżającej  współfinansowana przez Powiat i 

gminy Powiatu Pleszewskiego. Miesięcznie ze świetlicy korzysta około 30 uczniów. Przy 

świetlicy działa  lokalne Centrum Wolontariatu. Zadania z zakresu wsparcia osób 

niepełnosprawnych realizowane są ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
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Niepełnosprawnych.  Od 2010 roku środki te nie uległy zwiększeniu, pomimo  wzrastającego 

zapotrzebowania   i liczby osób  kwalifikujących się do uzyskania wsparcia. W roku 2014 

wpłynęło 6 wniosków o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych utworzenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, utworzono 2 

stanowiska. Złożono 4 wnioski na rozpoczęcie działalności gospodarczej,  pomoc otrzymała 1 

osoba. O dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego wystąpiło 328 osób, pomoc otrzymało 11. 

Z zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny skorzystały 593 osoby, ponieważ to zadanie 

realizowane jest w pierwszej kolejności. Podziękowała Panu Andrzejowi Madalińskiemu, 

który  z ramienia Rady Powiatu jest członkiem komisji przyznającej środki PFRON i zna 

problemy związane z podziałem środków. W ramach programu wyrównywania różnic między 

regionami zakupiono 3 samochody dla: Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gizałkach, DPS w 

Fabianowie, PCPR w Pleszewie. Dofinansowanie wynosiło  po 64 000 zł do każdego 

samochodu, co stanowiło 50 % ceny, pozostałą kwotę sfinansowano z budżetu Powiatu. 

Ponadto pozyskano środki w  wysokości 34 228 zł  dla Młodzieżowego  Ośrodka Wsparcia w 

Marszewie. W ramach realizowanego programu Aktywny samorząd udzielono pomocy 

finansowej 65 studentom posiadającym stopień niepełnosprawności. Dużą pomoc otrzymują 

osoby niesprawne ruchowo na zakup wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym. 

Program ten realizowany jest w Powiecie od 3 lat. Powiat posiada trzy domy pomocy 

społecznej co sprawia, że jest jednym z niewielu powiatów w województwie wielkopolskim 

dysponującym tak dużą liczbą miejsc w domach pomocy społecznej.  Powoduje to jednak  

znaczne koszty związane z  utrzymaniem  infrastruktury. Problemem jest zbyt niska kwota 

dotacji dla warsztatów terapii zajęciowej. Od lat wzrastają koszty utrzymania, natomiast od 

2009 roku, stawka na jednego uczestnika wtz jest niezmienna. Sytuacja finansowa w 

warsztatach jest trudna. Realizowano program w ramach środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, w efekcie którego 35 osób niepełnosprawnych podniosło swoje kwalifikacje 

zawodowe, z tego 5 osób otrzymało pracę i nadal pracuje. W roku 2014  pozyskano  łącznie 

6 171 792 zł. Jest to efektem  przygotowywanych  projektów i  programów mających na celu 

wzmocnienie usług pomocy społecznej. W celu  pozyskania dodatkowych  środków  PCPR w 

Pleszewie współpracuje  ze stowarzyszeniami, które działają w obszarze pomocy społecznej. 

Wszystkie założenia przyjęte na 2014 rok zostały zrealizowane. Na 2015 zaplanowano 

przeprowadzenie remontów w domach pomocy społecznej. Dom Pomocy Społecznej w 

Pleszewie jest w trakcie remontu. Natomiast DPS w Broniszewicach jest w trakcie remontu 

dachu, remont ten trwa już od 2 lat, ale efekty są bardzo duże. Większość środków na remont 

pozyskało Zgromadzenie. Pozyskano pieniądze na remont Domu Pomocy Społecznej w 

Fabianowie. Problemem jest  finansowanie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o 

Stopniu Niepełnosprawności. Zespół  każdego roku obsługuje ok. 2 000 osób. W ramach 

zespołu zatrudnione są dwie osoby. Braki kadrowe  uzupełniane są poprzez zatrudnianie  

stażystów, co  pozwala obniżyć koszty administracyjne obsługi Zespołu. Docelowo konieczne 

jest zwiększenie zatrudnienia. Przedstawiła  zmiany,  które mają zostać wprowadzone w 

ustawie o pomocy społecznej: wprowadzenie  wyodrębnionego rachunku dochodów własnych 

dps, co  pozwoliłoby na pozyskanie  dochodów  poprzez  świadczenie usług  na zewnątrz oraz 

zmiana   odpłatności za pobyt  w DPS osób dysponujących  majątkiem. Ważnym zadaniem 

jest budowa kotłowni w Domu Dziecka przy ul. Osiedlowej w Pleszewie.  Podziękowała 

wszystkim Radnym, dyrektorom jednostek organizacyjnych, Komendzie Powiatowej Policji, 

Pleszewskiemu Centrum Medycznemu, Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy, wszystkim 

naczelnikom wydziałów  Starostwa, a także pracownikom socjalnym, organizacjom 

pozarządowym za pomoc w  realizacji działań pomocy społecznej. 
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Radna Rady Powiatu w Pleszewie, Renata Reszel- zapytała w jakiej formie realizowana 

jest pomoc dla niepełnosprawnych studentów, czy to jest w formie dofinansowania? 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, Grażyna Kaczmarek- 

wyjaśniła, że jest to wsparcie finansowane w ramach programu Aktywny samorząd. 

Wszystkie informacje zamieszczone są w serwisie internetowym PCPR w Pleszewie. 

Dofinansowanie  dotyczy czesnego oraz zakupu pomocy dydaktycznych.  Wysokość pomocy  

zależna jest  od stopnia niepełnosprawności.  

 

Rada Powiatu w  Pleszewie przyjęła  Sprawozdanie roczne PCPR w Pleszewie z realizacji 

zadań z zakresu pomocy społecznej w 2014 roku (zał. nr 6 prot.) oraz ocenę zasobów pomocy 

społecznej (zał. nr 7 prot.). Uwag  nie  zgłoszono.  

 

Ad.5 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli ( zał. nr 8 prot.) 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pleszewie, Wojciech Barszczewski 

-  przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli  w 

brzmieniu stanowiącym  zał. nr 8 prot. 

 

Ad.7 

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Powiatu Pleszewskiego za 2014 rok wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2014 rok: 

 

a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu  Powiatu Pleszewskiego za 2014 rok, 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka- sprawozdanie z 

wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2014 r. ( zał. nr  9 prot.) zostało przekazane 

Radnym w ustawowym terminie.  Zapytał o uwagi do przedstawionego sprawozdania. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

 

 

b) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii 

o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2014 rok, 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Andrzej Madaliński- przedstawił 

uchwałę Nr SO- 0954/48/3/Ka/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z 

wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2014 rok (zał. nr 10 prot.).  

 

c) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Pleszewskiego za 2014 rok, 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka – sprawozdanie 

finansowe Powiatu Pleszewskiego za 2014 r. (zał. nr 11 prot.)  zostało przekazane Radnym w 

ustawowym terminie. Zapytał o uwagi do przedstawionego sprawozdania. 

 

Uwag nie zgłoszono 

 

d) dyskusja 



7 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka- otworzył dyskusję na 

temat sprawozdania finansowego Powiatu Pleszewskiego za 2014 rok oraz sprawozdania z 

wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2014 rok.  

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Zenon Lisiak -  w imieniu Klubu Radnych 

Stowarzyszenia Razem dla Ziemi Pleszewskiej i Stowarzyszenia Wspólna Przyszłość 

poinformował, że Radni  Klubu  będą głosowali za udzieleniem absolutorium Zarządowi 

Powiatu Pleszewskiego z wykonania budżetu za 2014 rok. Uzasadniając wskazał, że 

planowane dochody budżetu zrealizowano w 97%, tj.  kwota 90 715 145 zł . Wydatki 

wykonano w wysokości 94%, w tym  23% wydatków to wydatki majątkowe. W żadnej 

jednostce Powiatu nie wystąpiło przekroczenie planu wydatków . Zwrócił  uwagę, że na miarę  

posiadanych środków Powiat realizuje oczekiwania społeczne, które często dotyczą dróg 

powiatowych.  Łącznie zrealizowano 19 zadań, które obejmowały: remonty nawierzchni lub 

przebudowę dróg i  mostów, remonty chodników, budowę nowych chodników. Zadania 

drogowe były realizowane w każdej gminie Powiatu Pleszewskiego. Niezwykle ważne i 

trudne zadania, które realizował Zarząd w roku 2014, to zadania oświatowe. Malejąca liczba 

uczniów, a w konsekwencji mniejsza subwencja na szkoły, wymusiła na Zarządzie i Radzie 

trudne decyzje. Zracjonalizowano organizację nauczania, zastosowano kwartalne plany 

finansowe na wydatki pozapłacowe. Wszystko to spowodowało, że zbilansowały się dochody 

w dziale oświata tzn. subwencja i dochody własne jednostek oraz wydatki na oświatę. 

Znaczne środki wydatkowano  na  rewitalizację budynku LiG im. St. Staszica. Jednostki 

pozyskały środki pozabudżetowe,  w tym  PCPR 6 mln. zł.  Zarząd wspiera instytucje 

działające na rzecz bezpieczeństwa, pomocy społecznej, zdrowia. Wspiera stowarzyszenia 

działające na terenie Powiatu, co bardzo aktywizuje,  i jak podkreślono  w sprawozdaniu 

Komisji Rewizyjnej, przyczynia się do podniesienia jakości życia mieszkańców. Mimo 

określonych trudnych uwarunkowań budżetowych Zarząd  rozdzielał  środki właściwie, 

zabezpieczając  sprawne działanie jednostek, kontrolując wydatki, pozyskując środki 

pozabudżetowe, ale co najważniejsze dokładał  starań, aby ten budżet był aktywny tzn. 

pozwalał nie tylko na sprawne administrowanie powiatem i jego zasobami, ale również 

przyczyniał się do rozwoju Powiatu Pleszewskiego.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Pleszewie, Maria Górczyńska-   przychyliła się do    

opinii wyrażonej przez Radnego Zenona Lisiak w imieniu Klubu  Radnych  Razem  i 

Wspólna Przyszlość. Stwierdziła, że podniesiono wszystkie istotne problemy, które wynikają 

z przyjęcia sprawozdania finansowego i wykonania budżetu. Życzyła  Zarządowi żeby w 

bieżącym roku udało się zrealizować przyjęte zadania, szczególnie w tych zagadnieniach, 

które były prezentowane przez dyrektor PCPR w Pleszewie, ponieważ są to tematy  

niezwykle istotne dotykające problemów ludzi, z którymi bardzo często się spotykamy  w 

rodzinach i życzyłoby się wszystkim żeby tych problemów finansowych było jak najmniej. 

Podkreśliła, że wiele istotnych  zadań  w ramach bieżącego funkcjonowania  Powiatu 

realizowanych jest bez zaciągania kolejnych kredytów. Należy kontynuować politykę jak 

najlepszego gospodarowania środkami własnymi oraz pozyskiwania środków zewnętrznych. 

Poinformowała, że Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował za przyjęciem 

sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2014 oraz sprawozdania  

finansowego za 2014 rok.  

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Waldemar Maciaszek-  jako Radny niezrzeszony 

poinformował, że będzie głosował za przedmiotowym projektem uchwały.  
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e) głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z  wykonania budżetu za 2014 rok. 

 

W głosowaniu udział wzięło 17 Radnych. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie, 17 głosów „za”), podjęła Uchwałę 

Nr VI/50/15 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  za 

2014 rok (zał.  nr  12 prot.). 

 

Ad. 8 Absolutorium: 

a) zapoznanie z informacją o stanie mienia Powiatu Pleszewskiego za okres 01.01.2014r. do 

31.12.2014 r., 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka- informacja o stanie 

mienia Powiatu Pleszewskiego za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. (zał. nr 13 prot.).  

została przekazana Radnym w  ustawowym terminie. 

 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie obrad. 

 

b) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pleszewie o udzielenie 

absolutorium Zarządowi Powiatu w Pleszewie z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok., 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka- wniosek Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu w Pleszewie o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu 

wykonania budżetu Powiatu za 2014 r. ( zał. nr 14 prot.) został przekazany Radnym. Poprosił 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Wojciecha Barszczewskiego o przedstawienie   

wniosku absolutoryjnego. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Wojciech Barszczewski -  Komisja Rewizyjna Rady 

Powiatu w Pleszewie we wniosku z dnia 17maja 2015 r.   działając na podstawie art. 16  ustęp 

3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 270 ust. 4 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, po rozpatrzeniu sprawozdania 

finansowego Powiatu Pleszewskiego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2014 rok, informacji o stanie mienia  Powiatu  

Pleszewskiego, zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o tych 

sprawozdaniach pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu  za 2014 rok przez Zarząd Powiatu 

w Pleszewie. Komisja Rewizyjna wnosi o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2014 rok. Za wnioskiem o udzielenie absolutorium dla 

Zarządu Powiatu w Pleszewie za 2014 rok głosowało 6 członków komisji w pełnym składzie. 

Wniosek  Komisji Rewizyjnej wraz z uzasadnieniem stanowi zał. nr 14 prot. 

 

c) 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 2014 rok, 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka-  poprosił 

Wiceprzewodniczącego Rady, Andrzeja Madalińskiego o odczytanie i przedstawienie 

uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie 
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wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pleszewie o udzielenie 

absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2014 rok. 

 

Wiceprzewodniczący  Rady Powiatu w Pleszewie, Andrzej Madaliński – przedstawił 

Uchwałę Nr So- 0955/53/3/Ka/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Pleszewskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 

2014 rok (zał. nr 15 prot.).  Skład Orzekający RIO w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 15 

czerwca 2015 roku wyraził opinię, iż wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pleszewie  

w sprawie udzielenia absolutorium  Zarządowi Powiatu  za 2014 rok jest uzasadniony i został   

sformułowany zgodnie z przepisami prawa.  

 

d) dyskusja 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka- otworzył dyskusję w  

tym punkcie obrad.  

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Zenon Lisiak – podtrzymał stanowisko  wyrażone  w 

imieniu Klubu Radnych Razem i Wspólna Przyszłość w ramach dyskusji  nad sprawozdaniem 

z wykonania budżetu. Klub Radnych Stowarzyszenia Razem dla Ziemi Pleszewskiej i 

Pleszewskiego Stowarzyszenia Wspólna Przyszłość będzie głosował za udzieleniem 

absolutorium Zarządowi Powiatu w  Pleszewie za 2014 rok.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Pleszewie, Maria Górczyńska-  podkreśliła, że   

rok 2014  był  kolejnym niełatwym rokiem, ale zrealizowano wiele przyjętych założeń. 

Pogratulowała Zarządowi IV kadencji, który  pracował do 1 grudnia  2014 r. , a od 1 grudnia 

ubiegłego roku uległ zmianie z woli wyborców i z woli obecnych na tej sali wybranych 

Radnych. Absolutorium jest następstwem  przyjętej uchwały w  sprawie zatwierdzenia    

sprawozdania finansowego  wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  za 2014 rok. 

Podziękowała tym, którzy pracowali wcześniej i życzyła powodzenia obecnemu Zarządowi. 

Poinformowała, że Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego  będzie głosował  za 

udzieleniem  absolutorium Zarządowi Powiatu za 2014 rok.  

 

e) głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w 

Pleszewie za 2014 rok. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka - zarządził głosowanie 

projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Pleszewie za 

2014 rok. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie, 17 głosów „ za”), podjęła uchwałę 

Nr VI/51/15 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu za 2014 rok (zał. nr 16 prot.). 

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski - podziękował za udzielenie absolutorium.  

Stwierdził, że podjęcie uchwały jednogłośnie rozumie jako  pozytywną ocenę pracy Zarządu. 

Podziękował Panu Skarbnikowi, całemu Zarządowi, wszystkim pracownikom Starostwa, a 

także jednostkom organizacyjnym, ponieważ  jest  to  wynik ich dobrej pracy. Podziękował 

poprzedniemu Zarządowi, szczególnie członkom Zarządu, którzy są obecni na sali: byłemu 

Staroście Pleszewskiemu, Michałowi Karalusowi oraz  Radnemu Michałowi Kaczmarkowi.  
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Ad. 9  

Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2015 rok – autopoprawka Zarządu 

 

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

uchwały został przekazany Radnym w ustawowym terminie. Przed sesją Radni otrzymali  

autopoprawkę  Zarządu Powiatu w  Pleszewie  do  przedmiotowego projektu uchwały (zał. nr 

17 prot.). 

  

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Przemysław Kazuś – poinformował, że Komisja 

Budżetu, Finansów i Planowania podczas posiedzenia w dniu 22 czerwca po zapoznaniu się  z 

przedłożonym   projektem  uchwały  oraz wyjaśnieniami Starosty Pleszewskiego i Skarbnika 

Powiatu  Pleszewskiego pozytywnie zaopiniowała proponowane zmiany budżetu Powiatu  

Pleszewskiego  na  2015 rok.  

 

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

Pleszewie, Mirosław Kuberka zarządził jego głosowanie wraz z autopoprawką Zarządu  

Powiatu w  Pleszewie (zał. nr 17 prot.).  

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu ( jednogłośnie, 17 głosów „za”), podjęła uchwałę 

Nr VI/52/15 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Pleszewskiego na 2015 rok (zał. nr 18 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 

 

 

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

Pleszewie, Mirosław Kuberka zarządził jego głosowanie. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu ( jednogłośnie, 17 głosów „za”), podjęła uchwałę 

Nr VI/53/15 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015 r. 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 19 

prot.). 

 

c) ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów 

 

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

Pleszewie, Mirosław Kuberka zarządził jego głosowanie. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu ( jednogłośnie, 17 głosów „za”), podjęła uchwałę 

Nr VI/54/15 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia 

wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów (zał. nr 

20 prot.). 
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d) upoważnienia Zarządu Powiatu do podjęcia czynności mających na celu wypracowanie 

zasad funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Pleszewie we 

współpracy z Miastem i Gminą 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, 17 głosów „za”), podjęła uchwałę 

Nr VI/55/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia  25 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia 

Zarządu Powiatu do podjęcia czynności mających na celu wypracowanie zasad 

funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Pleszewie we 

współpracy z Miastem i Gminą Pleszew (zał. nr  21 prot).  

 

Ad.10. 

Interpelacje i zapytania Radnych 

 

Radna Rady Powiatu w Pleszewie, Renata Reszel - zgłosiła interpelację w sprawie     

problemów z wyjazdem z ul. Łąkowej w ul. Poznańską w  Pleszewie. Wyjeżdżający z ul. 

Łąkowej w lewo mają utrudnioną widoczność ponieważ kierowcy, pomimo zakazu,   

zatrzymują  samochody  na chodniku, tuż przy skrzyżowaniu. Wniosła o rozważenie 

możliwości zamontowania w tym miejscu słupków, które uniemożliwią ewentualne 

zatrzymywanie  samochodów  i  parkowanie  w tym  miejscu.  

 

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

remontu fragmentu drogi powiatowej w Gizałkach, ul. Kolejowa ( zał. nr 22 prot.).  

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Waldemar Maciaszek-  zgłosił interpelacje w sprawie:    

- wycięcia drzew przy drodze powiatowej Popówek - Kuchary. Drzewa ograniczają 

widoczność i zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego;   

- wykoszenia trawy przy  skrzyżowaniach  dróg powiatowych w  Krzywosądowie i 

Kucharach, gmina Gołuchów.  Wysokie trawy ograniczają widoczność.  

 

Ad.11  

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych 

 

Starosta Powiatu Pleszewskiego, Maciej Wasielewski – odpowiadając na interpelację   

Radnej Renaty Reszel poinformował, że rozpoznanie możliwości realizacji wnioskowanej 

zmiany zostanie  zlecone  ZDP w Pleszewie. Odpowiadając na interpelację Radnego 

Waldemara Maciaszka dotyczącą utrzymania poboczy przy drogach powiatowych w  gminie 

Gołuchów   poinformował, że   prace realizowane są planowo.  Pięć osób pracuje cały tydzień 

wykaszając trawę,  prace są realizowane  kolejno. Od 1 lipca będzie druga maszyna i prace 

będą przebiegały szybciej.  

 

Wicestarosta Powiatu w Pleszewie, Eugeniusz Małecki  - poinformował o zakończeniu  

remontu   drogi powiatowej  na odcinku  Kuchary  do  mostu  w Popówku, od skrzyżowania z 

drogą krajową.  Inwestycja został wykonana rzetelnie. Poinformował, że prace o które 

wnioskował Radny Waldemar Maciaszek są  zaplanowane i  zostaną wykonane.  

 

Ad. 12  

Wnioski i oświadczenia Radnych 
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Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka- przedstawił  skierowane  

do Rady  Powiatu   pismo Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie możliwości 

zapraszania przedstawiciela Rady Powiatowej  WIR na sesje Rady. Takie zaproszenie będzie 

kierowane do  przedstawiciela WIR. 

 

Wicestarosta Powiatu w Pleszewie, Eugeniusz Małecki - poinformował, że zaproszenia są 

również umieszczane na stronie internetowej Starostwa.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka - poinformował o   

przekazaniu przez Radę Powiatu Jarocińskiego apelu o przywrócenie linii kolejowej na trasie 

Jarocin- Września- Gniezno. Pismo to jest do wglądu w Biurze Rady. 

Poinformował o wpłynięciu pisma od Pleszewskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w sprawie  

strefy płatnego parkowania.  

 

Ad. IV  

Zamknięcie obrad  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka –wobec wyczerpania 

porządku obrad o godz. 16:40  zamknął posiedzenie VI sesji Rady Powiatu w Pleszewie w 

dniu 25 czerwca 2015 r.  

 

   

Protokołowała  Przewodniczący   

Rady  Powiatu  w Pleszewie  

 /-/ 

Dorota Drosdowska        /-/ 

         Mirosław Kuberka  

 

Załączniki: 

  1.  Lista obecności Radnych 

  2.  Lista obecności osób zaproszonych 

  3.  Porządek obrad 

  4.  Informacja o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z   

       wykonania uchwał Rady 

  5.  Ocena stanu sanitarnego Powiatu Pleszewskiego w 2014 roku 

  6.  Sprawozdanie roczne PCPR w Pleszewie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej  

       w 2014 roku 

  7.  Ocena zasobów pomocy społecznej 

  8.  Okresowe sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli 

  9.  Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2014 rok 

10.  Uchwała Nr SO- 0954/48/3/Ka/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby  

       Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2015 r.  

11.  Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Pleszewskiego za 2014 rok 

12.  Uchwała Nr VI/50/15 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015 r. 

13.  Informacja o stanie mienia Powiatu Pleszewskiego 

14.  Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pleszewie o udzielenie   

       absolutorium Zarządowi Powiatu w Pleszewie z tytułu wykonania budżetu za 2014 r. 

15.  Uchwała nr SO- 0955/53/3/Ka/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby   

       Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2015 r.   
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16.  Uchwała Nr VI/51/15 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015 r. 

17.  Autopoprawka Zarządu Powiatu do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu  

       Pleszewskiego na 2015 przedłożonego w dniu 25 czerwca 2015 rok 

18.  Uchwała Nr VI/52/15 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015 r. 

19.  Uchwała Nr VI/53/15 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015 r. 

20.  Uchwała Nr VI/54/15 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015 r. 

21.  Uchwała Nr VI/55/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015 r. 

22.  Interpelacja Nr BR.0003.35.2015  

 

 


