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Protokół Nr XIII/16 

z sesji Rady Powiatu w Pleszewie 

w dniu 31 marca 2016r., 

o godz. 13:00, 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 2 prot.). 

 

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

 

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

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 18, 

nieobecność zgłosiła Wiceprzewodnicząca  Rady Powiatu w Pleszewie, Maria Górczyńska. 

 

Ad. II 

Przedstawienie porządku obrad 

 

Rada Powiatu przyjęła do realizacji porządek obrad stanowiący zał. nr 3 prot.  

Uwag nie zgłoszono.   

 

Ad. 1. 

Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu w Pleszewie V kadencji z dnia 29 lutego 2016 

roku. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, jednogłośnie przyjęła protokół z XII sesji Rady Powiatu w 

Pleszewie z dnia 29 lutego 2016 roku. 

Uwag nie zgłoszono. 

  

Ad.2. 

Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z wykonania 

uchwał Rady. 

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski-  w uzupełnieniu przesłanego  wraz z materiałami 

sesyjnymi sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz 

sprawozdania z wykonania uchwał Rady (zał. nr 4 prot.), poinformował o przyjęciu przez 

Zarząd wnioskowanych  przez samorządy Gmin zmian do projektów uchwał dotyczących 

porozumień w sprawie realizacji zadań drogowych. Zmiany wynikają z błędów w 

kosztorysach. Szczegółowe zmiany dotyczące poszczególnych projektów uchwał zostaną 

przedstawione w odpowiednich punktach porządku obrad.  

 

Ad.3. 

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pleszewie za 

2015 rok (zał. nr 5 prot.). 
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Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka- poinformował, że 

sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pleszewie za 

2015 rok (zał. nr 5 prot.), Radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi. Poprosił o pytania 

do przedłożonego sprawozdania. 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Leopold Lis- poinformował, że Komisja Zdrowia (…) 

zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie przedstawione przez Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pleszewie za 2015r. Uwag nie zgłoszono. 

  

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Waldemar Maciaszek- zapytał o terminy  

rozpatrywania  wniosków składanych  do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 

Pleszewie. 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pleszewie, Barbara Kordala- 

poinformowała, że Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pleszewie przyjmuje 

wnioski dotyczące pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. Termin na rozpatrzenie 

wniosku i kontrolę tego obiektu to 21 dni.  

 

Rada Powiatu, przyjęła sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Pleszewie za 2015 rok (zał. nr 5 prot.).  Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad.4 

Informacja Zarządu Powiatu w Pleszewie o sytuacji finansowej Powiatu Pleszewskiego wg 

stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku. 

 

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

informację Zarządu Powiatu w Pleszewie o sytuacji finansowej Powiatu Pleszewskiego wg 

stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku (zał. nr 6 prot.) Radni otrzymali wraz z  materiałami 

sesyjnymi. Poprosił o pytania do przedłożonej informacji.  

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Maciej Ładziński – stwierdził, że w przedłożonej 

informacji nie przedstawiono możliwości renegocjowania umów z bankami. Banki zarobiły 

na odsetkach od kredytów udzielonych Powiatowi ponad 20 mln. zł. 

  

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski- wyjaśnił, że wieloletnia prognoza finansowa jest 

ustalona do 2032 roku. W ostatnim zdaniu przedłożonego materiału napisano, że możliwe jest 

przeniesienie spłaty na dalsze okresy.  Obecnie Powiat posiada środki na pokrycie 

przypadających na bieżący rok należności bankowych.  Wydłużenie okresu spłaty spowoduje 

zwiększenie kosztów.   

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Maciej Ładziński - stwierdził, że jego wypowiedź 

dotyczy  renegocjacji   umów    w celu obniżenia  oprocentowania.  

 

Wicestarosta Pleszewski, Eugeniusz Małecki -  zwrócił uwagę, że w momencie zawierania 

umów  bankowych odsetki były wyższe niż obecnie. Banki nie   zrezygnują  z odsetek, można   

negocjować terminy spłat.  W umowach  z bankami  przyjęto wskaźniki zmienne. Powiat 

posiada zobowiązania wobec  BGK  oraz  BS w Jarocinie. Ewentualna renegocjacja umów 

dotyczyć może wydłużenia terminów spłaty.  
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Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka - podkreślił, że zwraca się 

w szczególności do Radnych poprzednich kadencji, aby zaprzestali ciągłego przyjmowania 

krytyki dotyczącej podejmowanych przez Radę decyzji.  Istnieje ciągłość władzy i obecny 

Zarząd, jak i Rada Powiatu biorą odpowiedzialność za stan finansowy i budżet Powiatu. 

Zawsze istniał dylemat, czy inwestować i zaciągać na ten cel zobowiązania. Problem braku 

wolnych środków na realizację niezbędnych inwestycji tkwi po części w finansowaniu 

powiatów. Zadłużenie Powiatu można rozpatrywać jedynie łącznie z inwestycjami, które 

zrealizowano. Można było z tych inwestycji zrezygnować, ale wówczas byłyby zarzuty   

zaprzepaszczenia możliwości pozyskania środków unijnych, dotacji itd. Inwestycje w  

infrastrukturę powiatową dały  wymierne  efekty, z których  wszyscy korzystają.  Zarząd tej 

kadencji  przyjął działania oszczędnościowe, które  nie zawsze   spotykają się  z   aplauzem.  

Mają one na celu   realizację  ambitnego planu  Zarządu i Rady spłaty przypadających na ten  

rok kwot kredytów bez  powieszania zadłużenia.   Kredyty zaciągane w poprzednich 

kadencjach zawsze były przyjmowane uchwałami Rady.  

 

Rada Powiatu przyjęła informację Zarządu Powiatu w Pleszewie o sytuacji finansowej 

Powiatu Pleszewskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku (zał. nr 6 prot.).  

 

Ad 5.  

Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) 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 2016 roku 

 

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

Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie zaopiniowała zaproponowany 

podział środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2016 roku. 

 

Wobec  braku pytań do   przedmiotowego  projektu  uchwały,  Przewodniczący Rady  

Powiatu w   Pleszewie,  Mirosław Kuberka  zarządził  głosowanie.   

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie 18 głosów „za”), podjęła uchwałę  

Nr XIII/101/16 z dnia 31 marca 2016 r. 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 2016 roku (zał. nr 7 prot.). 

 

b) udzielenia Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi dotacji na 

prace konserwatorskie i roboty budowlane  

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Zenon Lisiak- poinformował, że Komisja Oświaty, 

Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała udzielenie Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. 

Wawrzyńca w Kościelnej Wsi dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane. 

 

Wobec  braku pytań do   przedmiotowego  projektu  uchwały,  Przewodniczący Rady  

Powiatu w   Pleszewie,  Mirosław Kuberka  zarządził  głosowanie.   
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Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie, 18 głosów „za”), podjęła uchwałę 

 Nr  XIII/102/16 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielenia Parafii Rzymsko- Katolickiej 

pw. Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane 

(zał. nr 8 prot.). 

 

c) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Pleszewskim a Gminą 

Chocz w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych obejmujących przebudowę dróg gminnych i 

powiatowych 

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski- poinformował, że zgodnie z  przedłożonym 

projektem uchwały  Powiat zamierza przebudować   ponad  2,6 km  drogi Chocz- Józefów. 

Koszt inwestycji  to 1 467 tysięcy złotych. Gmina zobowiązuje się do przebudowy 100 m 

drogi gminnej, która włącza się do tej drogi powiatowej.   

 

Wobec  braku pytań do   przedmiotowego  projektu  uchwały,  Przewodniczący Rady  

Powiatu w   Pleszewie,  Mirosław Kuberka  zarządził  głosowanie.   

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie, 18 głosów „za”), podjęła uchwałę 

 Nr XIII/103/16 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia pomiędzy Powiatem Pleszewskim a Gminą Chocz w zakresie realizacji zadań 

inwestycyjnych obejmujących przebudowę dróg gminnych i powiatowych (zał. nr 9  prot.) 

 

d) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Pleszewskim a Gminą 

Dobrzyca w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych obejmujących przebudowę dróg 

powiatowych i gminnych. 

 

Wobec  braku pytań do   przedmiotowego  projektu  uchwały,  Przewodniczący Rady  

Powiatu w   Pleszewie,  Mirosław Kuberka  zarządził  głosowanie.   

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie, 18 głosów „za”), podjęła uchwałę  

Nr XIII/104/16 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia pomiędzy Powiatem Pleszewskim a Gminą Dobrzyca w zakresie realizacji 

zadań inwestycyjnych obejmujących przebudowę dróg powiatowych i gminnych 

(zał. nr 10 prot.). 

 

e) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Pleszewskim a Gminą 

Czermin w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych obejmujących przebudowę dróg 

gminnych i powiatowych 

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski- wniósł o wprowadzenie do projektu uchwały 

zmiany polegającej na zwiększeniu kosztu zadania. W paragrafie 1.1. planowany koszt  

zapisano  623 043,35 zł, zgodnie z  poprawionym kosztorysem  proponuje się  wpisać  kwotę 

630 981,45 zł. Jest to koszt gminy Czermin.  

 

Wobec  braku pytań,  Przewodniczący Rady  Powiatu w   Pleszewie,  Mirosław Kuberka  

zarządził  głosowanie projektu uchwały wraz ze zmianą wnioskowaną przez Zarząd Powiatu 

w  Pleszewie.   

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie, 18 głosów „za”), podjęła uchwałę  

Nr XIII/105/16 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 



 

5 

 

porozumienia pomiędzy Powiatem Pleszewskim a Gminą Czermin w zakresie realizacji zadań 

inwestycyjnych obejmujących przebudowę dróg gminnych i powiatowych (zał. nr 11 prot.). 

 

f) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Pleszewskim a gminą 

Czermin w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych obejmujących przebudowę dróg 

gminnych i powiatowych 

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski- wniósł o wprowadzenie do projektu uchwały 

zmiany polegającej na zmniejszeniu kosztu zadania. W paragrafie 1.1. planowany koszt 

zapisano 626 865,79zł, zgodnie z poprawionym kosztorysem proponuje się wpisać kwotę 

626 865,77zł.  

 

Wobec  braku pytań, Przewodniczący Rady  Powiatu w   Pleszewie,  Mirosław Kuberka  

zarządził  głosowanie projektu uchwały wraz ze zmianą wnioskowaną przez Zarząd Powiatu  

w Pleszewie.   

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie 18 głosów „za”), podjęła uchwałę 

Nr XIII/106/16 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia pomiędzy Powiatem Pleszewskim a Gminą Czermin w zakresie realizacji zadań 

inwestycyjnych obejmujących przebudowę dróg gminnych i powiatowych (zał. nr 12 prot.). 

  

g) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Pleszewskim a Gminą 

Czermin w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych obejmujących przebudowę dróg 

gminnych i powiatowych 

 

Wobec  braku pytań do   przedmiotowego  projektu  uchwały,  Przewodniczący Rady  

Powiatu w   Pleszewie,  Mirosław Kuberka  zarządził  głosowanie.   

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie, 18 głosów „za”) podjęła uchwałę  

Nr XIII/107/16 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  

porozumienia pomiędzy Powiatem Pleszewskim a Gminą Czermin w zakresie realizacji zadań 

inwestycyjnych obejmujących przebudowę dróg gminnych i powiatowych (zał. nr 13 prot.). 

 

h) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Pleszewskim a Gminą 

Czermin w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych obejmujących przebudowę dróg 

gminnych i powiatowych 

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski- wniósł o wprowadzenie do projektu uchwały 

zmiany polegającej na zmniejszeniu  kosztu zadania. W paragrafie 1.1. Planowany koszt 

zapisano  1 111 498,47 zł, zgodnie z poprawionym kosztorysem proponuje się  wpisać kwotę 

1 083 724,16 zł.  

 

Radna Rady Powiatu w Pleszewie, Renata Reszel- zadała pytanie dotyczące zakresu  

planowanego zadania.  

 

Wicestarosta Pleszewski, Eugeniusz Małecki- poinformował, że zgodnie z zapisem w 

projekcie porozumienia Powiat wykona z własnych środków zmianę gruntowej nawierzchni 

drogi powiatowej  w m. Skrzypnia na nawierzchnię tłuczniową. Droga bezpośrednio łączy się 

z drogą gminną.     
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Przewodniczący Rady  Powiatu w   Pleszewie,  Mirosław Kuberka  zarządził  głosowanie 

projektu uchwały wraz ze zmianą wnioskowaną przez Zarząd Powiatu w  Pleszewie. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie 18 głosów „za”), przyjęła uchwałę 

Nr XIII/108/16 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia pomiędzy Powiatem Pleszewskim a Gminą Czermin w zakresie realizacji zadań 

inwestycyjnych obejmujących przebudowę dróg gminnych i powiatowych (zał. nr 14 prot.). 

 

i) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Pleszewskim a Gminą 

Czermin w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych obejmujących przebudowę dróg 

gminnych i powiatowych 

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski- wniósł o wprowadzenie do projektu uchwały 

zmiany w zakresie wysokości  kosztów zadania. W paragrafie 1.1. Planowany koszt, zapisano  

404 725,50 zł, zgodnie z poprawionym kosztorysem proponuje się  wpisać kwotę 

422 827,37zł. Jest to koszt gminy Czermin. 

 

Wobec  braku pytań, Przewodniczący Rady  Powiatu w   Pleszewie,  Mirosław Kuberka  

zarządził  głosowanie projektu uchwały wraz ze zmianą wnioskowaną przez Zarząd Powiatu  

w Pleszewie.   

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie, 18 głosów „za”), przyjęła uchwałę 

Nr XIII/109/16 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia pomiędzy Powiatem Pleszewskim a Gminą Czermin w zakresie realizacji zadań 

inwestycyjnych obejmujących przebudowę dróg gminnych i powiatowych 

(zał. nr 15 prot.). 

 

j) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Pleszewskim a Gminą 

Chocz w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych obejmujących przebudowę dróg gminnych i 

powiatowych 

 

Wobec  braku pytań do   przedmiotowego  projektu  uchwały,  Przewodniczący Rady  

Powiatu w   Pleszewie,  Mirosław Kuberka  zarządził  głosowanie.   

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie, 18 głosów „za”), przyjęła uchwałę  

Nr XIII/110/16 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia pomiędzy Powiatem Pleszewskim a Gminą Chocz w zakresie realizacji zadań 

inwestycyjnych obejmujących przebudowę dróg gminnych i powiatowych (zał. nr 16 prot.). 

 

k) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Pleszewskim a Gminą 

Dobrzyca w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych obejmujących przebudowę dróg 

gminnych i powiatowych  

 

Radna Rady Powiatu w Pleszewie, Renata Reszel- zapytała, czy przedmiotowa uchwała  

dotyczy przebudowy i rozbudowy ulicy Nowej w Dobrzycy, czy tylko jej przebudowy. 

 

Wicestarosta Pleszewski, Eugeniusz Małecki- wyjaśnił, że na ulicy Nowej w Dobrzycy 

planowana jest przebudowa drogi, ale w efekcie prac droga ulegnie poszerzeniu, co zgodnie z  

przepisami jest rozbudową. 
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Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski- wniósł o wprowadzenie do projektu uchwały 

zmiany w paragrafie 1.1. polegającej na zwiększeniu planowanego kosztu zadania z 

1 100 000,00zł  do 1 233 413,86 zł. oraz wydłużeniu terminu realizacji zadania z 31.10.2018  

na 30.06.2019. Konsekwentnie wymagana jest zmiana okresu trwania porozumienia w 

paragrafie 2.1.,  z 31.10.2018 r., na 30.06.2019 r. Jest to koszt gminy Dobrzyca.  

 

Wobec  braku pytań Przewodniczący Rady  Powiatu w   Pleszewie,  Mirosław Kuberka  

zarządził  głosowanie projektu uchwały wraz ze zmianami wnioskowanymi przez Zarząd 

Powiatu w  Pleszewie. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie, 18 głosów „za”), podjęła uchwałę  

Nr XIII/111/16 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia pomiędzy Powiatem Pleszewskim a Gminą Dobrzyca w zakresie realizacji 

zadań inwestycyjnych obejmujących przebudowę dróg gminnych i powiatowych 

( zał. nr 17 prot.). 

 

l) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Pleszewskim a Gminą 

Gizałki w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych obejmujących przebudowę dróg gminnych 

i powiatowych 

 

Radna Rady Powiatu w Pleszewie, Renata Reszel – zapytała, czy poprzez  zapis  w 

porozumieniu dotyczący budowy drogi gminnej nr 632046P Dziewiń Duży- Czarnybród,  

należy rozumieć, że obecnie nie ma na tym odcinku drogi.  

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski- poinformował, że w tej chwili jest to droga 

polna. Gmina zamierza wykonać nawierzchnię  utwardzoną. Wniósł o wprowadzenie do 

projektu uchwały zmian polegających na: zastąpieniu zapisu  dotyczącego kontrasygnaty 

Skarbnik Gminy Donaty Potockiej, na zapis:  działającej z upoważnienia Skarbnik Gminy 

Renaty Tomczak,  zmianie rodzaju nawierzchni z której  zostanie  wykonana droga: z betonu 

asfaltowego na kruszywo łamane granitowe,  zmniejszeniu  kosztu zadania z  986 598,00zł. 

do  340 212,37 zł. 

 

Wobec  braku pytań Przewodniczący Rady  Powiatu w   Pleszewie,  Mirosław Kuberka  

zarządził  głosowanie projektu uchwały wraz ze zmianami wnioskowanymi przez Zarząd 

Powiatu w  Pleszewie. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu ( jednogłośnie, 18 głosów „za”), podjęła uchwałę 

Nr XIII/112/16 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia pomiędzy Powiatem Pleszewskim a Gminą Gizałki w zakresie realizacji zadań 

inwestycyjnych obejmujących przebudowę dróg gminnych i powiatowych (zał. nr 18 prot.) 

 

 

ł) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Pleszewskim a Gminą 

Gizałki w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych obejmujących przebudowę dróg gminnych 

i powiatowych 

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski- wniósł o wprowadzenie do projektu uchwały 

zmiany polegającej na zastąpieniu zapisu dotyczącego kontrasygnaty Skarbnik Gminy Donaty 

Potockiej, na zapis:  działającej z upoważnienia Skarbnika Gminy Renaty Tomczak.   
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Wobec  braku pytań Przewodniczący Rady  Powiatu w   Pleszewie,  Mirosław Kuberka  

zarządził  głosowanie projektu uchwały wraz ze zmianą wnioskowaną przez Zarząd Powiatu 

w  Pleszewie. 

 

Rada Powiatu w  Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie, 18 głosów „za”), przyjęła uchwałę 

Nr XIII/113/16 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia pomiędzy Powiatem Pleszewskim a Gminą Gołuchów w zakresie realizacji 

zadań inwestycyjnych obejmujących przebudowę dróg gminnych i powiatowych 

(zał. nr 19 prot.). 

 

m) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Pleszewskim a Gminą 

Gołuchów w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych obejmujących przebudowę dróg 

gminnych i powiatowych 

 

Wobec  braku pytań do   przedmiotowego  projektu  uchwały,  Przewodniczący Rady  

Powiatu w   Pleszewie,  Mirosław Kuberka  zarządził  głosowanie.   

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie, 18 głosów „za”), przyjęła uchwałę 

Nr XIII/114/16 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia pomiędzy Powiatem Pleszewskim a Gminą Gołuchów w zakresie realizacji 

zadań inwestycyjnych obejmujących przebudowę dróg gminnych i powiatowych  

(zał. nr 20 prot.). 

 

n) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy powiatem Pleszewskim a Miastem i 

Gminą Pleszew w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych obejmujących przebudowę dróg 

gminnych i powiatowych  

 

Radna Rady Powiatu w Pleszewie, Renata Reszel – zapytała, czy na odcinku ulicy  

Lenartowickiej,  od  skrzyżowania  z drogą krajową  nr 12,  zostanie wykonane przynajmniej 

pobocze. Projekt   inwestycji nie  przewiduje na tym odcinku chodnika.  

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski -  wyjaśnił, że w ramach remontu  

ul. Lenartowickiej  zaplanowano chodnik , jako kontynuację  chodnika  przy łączącej się z tą 

ulicą ulicy Niesiołowskiego. Na wymienionym  przez Radną odcinku  zostanie wykonane 

pobocze umożliwiające dojście do posesji.  

 

Przewodniczący Rady  Powiatu w   Pleszewie,  Mirosław Kuberka  zarządził  głosowanie 

projektu uchwały.    

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie, 18 głosów „za”), przyjęła uchwałę 

Nr XIII/115/16 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia pomiędzy Powiatem Pleszewski a Miastem i Gminą Pleszew w zakresie 

realizacji zadań inwestycyjnych obejmujących przebudowę dróg gminnych i powiatowych 

(zał. nr 21 prot.). 

 

o) powierzenia Gminie Gołuchów realizacji zadania pn: „Przebudowa kanalizacji deszczowej 

w ciągu drogi powiatowej nr 4347P ( ul. Łącznej) w Kościelnej Wsi” 

 

Wobec  braku pytań, Przewodniczący Rady  Powiatu w   Pleszewie,  Mirosław Kuberka  

zarządził  głosowanie projektu uchwały.    
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Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie, 18 głosów „za”), przyjęła uchwałę 

Nr XIII/116/16 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Gołuchów realizacji 

zadania pn: „ Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4347P  

( ul. Łącznej) w Kościelnej Wsi (zał. nr 22 prot.). 

 

p) odmowy uwzględnienia wezwań właścicieli aptek ogólnodostępnych działających na 

terenie Powiatu Pleszewskiego do usunięcia naruszenia interesu prawnego 

 

Radna Rady Powiatu w Pleszewie, Renata Reszel – wskazała na możliwe rozwiązanie, 

jakim jest uruchomienie całodobowych dyżurów apteki przy szpitalu w Pleszewie. 

Przykładem może być Kalisz, gdzie działa jedna apteka całodobowa. Należy wziąć również  

pod uwagę, że mieszkańcy  np. Dobrzycy  bliżej mają do  Jarocina niż do Pleszewa.  

 

Wobec wyczerpania dyskusji Przewodniczący Rady  Powiatu w   Pleszewie,  Mirosław 

Kuberka  zarządził  głosowanie projektu uchwały.    

   

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie, 17 głosów „za”, 1 głos 

„wstrzymujący się”), przyjęła uchwałę Nr XIII/117/16 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 

odmowy uwzględnienia wezwań właścicieli aptek ogólnodostępnych działających na terenie 

Powiatu Pleszewskiego do usunięcia naruszenia interesu prawnego ( zał. nr 23 prot.) 

 

Ad.6. 

Interpelacje i zapytania Radnych 

 

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

planów Zarządu Powiatu w Pleszewie dotyczących ewentualnego przekazania ZS P-P CKU w 

Marszewie Ministrowi Rolnictwa. Radny zapytał również, czy Zarząd Powiatu zamierza 

zredukować liczbę gruntów rolnych, którymi obecnie zarządza szkoła.  

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Maciej Ładziński- zgłosił interpelację w brzmieniu 

stanowiącym  zał. nr 24 prot.  

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Zbigniew Rodek- ponowił interpelację w sprawie 

naprawy poboczy przy drodze powiatowej Pleszew- Chocz na odcinku od m. Pardelak do 

skrzyżowania w kierunku Grodziska. Radny wnioskował także o wycinkę krzewów wzdłuż 

przedmiotowej drogi. 

 

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

brzmieniu stanowiącym zał. nr  25 prot. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka-zgłosił interpelację   

w sprawie zamontowania muld na ulicy Malińskiej w Pleszewie, od strony ronda na  

ul. Kazimierza Wielkiego. We wskazanym miejscu często dochodzi do wypadków 

spowodowanych nadmierną prędkością, a w konsekwencji uszkodzeń ogrodzeń domów    

znajdujących się blisko pasa jezdni. Zaproponował zamontowanie muldy, która wymusiłaby 

ograniczenie prędkości i tym samym poprawiła bezpieczeństwo. 

 

Ad.7. 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych 
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Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski- poinformował, że oficjalna korespondencja 

dotycząca  zmiany  organu prowadzącego  ZSP –P  CKU w Marszewie  istnieje tylko 

pomiędzy Stowarzyszeniem   działającym przy szkole  a Ministerstwem Rolnictwa.   Powiat 

nie prowadzi w  tej sprawie korespondencji.  Korespondencję przekazano w  ubiegłym 

tygodniu do urzędu.   Dyrektor szkoły została upoważniona przez Radę Pedagogiczną  do 

występowania w tym zakresie.   Jeżeli  jest  to szansa  dla szkoły,   to Zarząd Powiatu   nie  

zamierza hamować rozwoju szkoły.   W tym  przypadku  organ prowadzący nie jest  

najistotniejszy. Odpowiadając na interpelację dotyczącą wycinki akacji przy drodze 

powiatowej stwierdził, że jest temu przeciwny. W tym zakresie ZDP w Pleszewie 

przeprowadzi  wymaganą ocenę.  Ewentualną decyzję o wycince  podejmuje dyrektor ZDP. 

Zgodnie z procedurą w każdym przypadku należy złożyć wniosek o wycinkę.   

Wyjaśnił, że  kwestia pobocza przy drodze powiatowej Pleszew- Chocz jest  w obszarze   

działań Zarządu. Obecnie    w ZDP w Pleszewie jest   siedmioosobowa   grupa  porządkująca 

pobocza. Prace  realizowane  są sukcesywnie.  

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Wojciech Maniak- poinformował, że otrzymał 

zaproszenie na walne zebranie Stowarzyszenia  działającego przy ZS P-P CKU w Marszewie. 

Stwierdził, że pytań dotyczących  szkoły w Marszewie jest wiele i podczas zebrania postara 

się zebrać jak najwięcej informacji. Zadał, także pytanie dotyczące nasadzeń drzew przy 

drodze Dobrzyca- Pleszew. 

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski- poinformował, że wykonywane są nowe 

nasadzenia  w miejsce drzew skradzionych lub  zniszczonych. Powiat wspólnie  z Gminą 

Dobrzyca będzie dbać o te drzewa. 

 

Ad.8 

Wnioski i oświadczenia Radnych 

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

ramach zbiórki  zebrano 1530 złotych na rehabilitację wybudzonej ze śpiączki Ani, pieniądze 

przekazane zostaną dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w 

Pleszewie, a następnie Ani. 

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski - poinformował, o zaplanowanej na 19 kwietnia 

2016 r. konferencji podsumowującej  projekt  pn. „Poprawa standardu opieki  zdrowotnej nad 

osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS w  Pleszewie   wraz z profilaktyką upadków   i 

akcję  edukacją”.  

 

 

III. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, Mirosław Kuberka- wobec wyczerpania porządku obrad 

 o godz. 14:25 zamknął posiedzenie XIII sesji Rady Powiatu w Pleszewie w dniu  

31 marca 2016 r. 

 

Protokołowała  Przewodniczący Rady Powiatu 

w   Pleszewie  

/-/         /-/ 

 

Dorota Drosdowska      Mirosław Kuberka  
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