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Protokół Nr XII/16  

z sesji Rady Powiatu w Pleszewie 

 w dniu 29 lutego 2016r.,  

o godz. 11:00, 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 XII 

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

dyrektorów szkół , kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, prasę oraz wszystkich 

zaproszonych gości. Przewodniczący stwierdził, że na 19 Radnych w obradach uczestniczy 

18, nieobecny jest Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Michał Karalus. 

 

Wicestarosta Pleszewski, Eugeniusz Małecki - poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięć 

„Żołnierzy Wyklętych”, żołnierzy podziemia na Ziemi Pleszewskiej, walczących o wolną 

Polskę oraz wszystkich prześladowanych, katowanych i zamordowanych przez 

komunistyczne i sowieckie służby bezpieczeństwa. 

 

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 XI sesji Rady Powiatu w Pleszewie V kadencji z dnia 22 stycznia 2016 

roku. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, przyjęła protokół z XI sesji Rady Powiatu w Pleszewie, z dnia 22 

stycznia 2016 roku. Uwag nie zgłoszono. 

  

Ad.2. 

Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie międzysesyjny, oraz sprawozdanie z wykonania 

uchwał Rady. 

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski – w uzupełnieniu sprawozdania z pracy Zarządu 

Powiatu w Pleszewie w okresie międzysesyjnym (zał. nr 4 prot.), przesłanego Radnym wraz z 

materiałami sesyjnymi,  przedstawił  informację  z  posiedzenia w dniu 25 lutego 2016 r.,  

podczas którego Zarząd: 

- na wniosek Starosty Słupeckiego pozytywnie zaopiniował pozbawienie kategorii dróg 

powiatowych niektórych ulic w mieście Słupca,  

- zaakceptował podejmowane  przez  Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie 

starania o pozyskanie  środków  zewnętrznych   na finansowanie pododdziału  dla osób  

uzależnionych od alkoholu oraz zatwierdził wniosek  złożony do  Urzędu  Marszałkowskiego 
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Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie w kwocie  58 300 zł programu   

terapeutycznego  dla  pacjentów tego pododdziału,  

- zatwierdził wyniki przetargu na wykonanie zadania pn. „Dostawa mebli na potrzeby DPS w 

Pleszewie w ramach projektu pn. „Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami 

starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją 

edukacyjną”. Wybrano  oferty firmy z Chodzieży i   Białegostoku.   

 

 

Ad.3. 

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Radę Powiatu w 

Pleszewie za 2015 rok 

 

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

sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Radę Powiatu w 

Pleszewie za 2015 rok (zał. nr 5 prot.) Radni otrzymali wraz z materiałami  sesyjnymi. 

Sprawozdanie  zostało pozytywnie zaopiniowane przez  Komisję  Oświaty, Kultury i Sport 

Rady  Powiatu w Pleszewie. Poprosił  o pytania do  przedłożonego sprawozdania.  

 

Do   przedmiotowego  sprawozdania  pytań  nie zgłoszono.   

 

Rada Powiatu w Pleszewie przyjęła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie za 2015 rok (zał. nr 5 prot.)  Uwag nie 

zgłoszono. 

 

Ad.4 

Sprawozdanie komisji Rady Powiatu w Pleszewie z realizacji rocznego planu pracy na 2015 

rok 

 

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

Przewodniczący Komisji Rady Powiatu w Pleszewie złożyli sprawozdania z realizacji 

rocznego planu pracy za 2015 rok stanowiące odpowiednio załączniki  nr 6, 7, 8, 9, 10, 11 

prot. Radni otrzymali w/w sprawozdania przed sesją.  

 

Do złożonych sprawozdań, pytań nie zgłoszono. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie przyjęła sprawozdania Komisji z realizacji rocznego planu pracy 

na 2015 rok  stanowiące odpowiednio  załączniki  nr 6, 7, 8, 9 , 10, 11 prot. Uwag nie 

zgłoszono. 

 

Ad 5.  

Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2016 rok 

 

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

Budżetu, Finansów i Planowania podczas posiedzenia w dniu 24 lutego 2016 r. pozytywnie 
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zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2016 

rok. Komisja nie zgłosiła  uwag do  przedmiotowego projektu  uchwały.  

 

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 XII/97/16 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 

2016 rok. ( zał. nr 12 prot.) 

 

b) zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół Przyrodniczo- Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w 

Marszewie, Marszew 22 

 

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

Kultury i Sportu na posiedzeniu 28 lutego 2016 r. pozytywnie zaopiniowała zamiar likwidacji 

Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Przyrodniczo- Politechnicznych CKU w Marszewie oraz utworzenie w Zespole Szkół 

Usługowo- Gospodarczych w Pleszewie Centrum Kształcenia Ustawicznego. 

 

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  XII/98/16 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum 

Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo- 

Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie, Marszew 22. ( zał. nr 13  

prot.) 

 

c) utworzenie w Zespole Szkół Usługowo- Gospodarczych w Pleszewie Centrum Kształcenia 

Ustawicznego  

 

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 XII/99/16 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia w Zespole Szkół Usługowo- 

Gospodarczych w Pleszewie Centrum Kształcenia Ustawicznego (zał. nr  14 prot.). 

 

d) przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 

Powiatu Pleszewskiego” 

 

Wicestarosta Pleszewski, Eugeniusz Małecki - poinformował, że Radni otrzymali przed 

sesją zmieniony załącznik do „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 

zbiorowego dla Powiatu Pleszewskiego”.  

 

Prezes Zarządu Firmy REFUNDA, Tomasz Stanko - w odniesieniu do „Planu 

zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Pleszewskiego” 

wyjaśnił, że konieczność opracowania tego dokumentu wynika z ustawy o transporcie 

zbiorowym oraz  odpowiednich  rozporządzeń. Plan poddano konsultacjom społecznym. 
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Wykonano prognozę liczby osób przewożonych, określono sieci na których poruszają się 

przewoźnicy, opisano bilans, określono również preferencje mieszkańców dotyczące wyboru 

transportu. Najważniejszym celem dokumentu jest zrównoważony rozwój transportu, czyli  

przeniesienie  ciężaru z transportu indywidualnego na transport zbiorowy. Inżynierowie 

dokonali inwentaryzacji sieci komunikacyjnych, które obecnie obowiązują na terenie całego 

powiatu. Dokonana została analiza i ocena potrzeb przewozowych, określone zostały 

preferencje transportowe mieszkańców z uwzględnieniem wyników badań przeprowadzonych 

przed trzema  laty  oraz możliwości finansowych powiatu. Na tej podstawie określony został 

stan publicznych busów przewozowych oraz  zasady organizacji przewozowej, z których 

wynikają zasady zarządzania transportem oraz przygotowania oferty przewozowej. Ruch 

ludzi jest zwiększony przy szkołach, kościołach, urzędach oraz dużych zakładach pracy. Na 

podstawie analizy kierunków przemieszczania się pojazdów określono prognozę potrzeb. 

Utrzymanie transportu nie może być  na poziomie niższym niż obecny. Organizator ma 

obowiązek zapewnienia minimalnego stopnia utrzymania przez przewoźników sieci 

komunikacyjnej. Trzeba zapewnić przejazd z siedziby powiatu do poszczególnych gmin. 

Istotne są zasady finansowania. Zespół wnioskuje do marszałka o bilety ulgowe poprzez 

zgłaszanie liczby pasażerów, którzy używają takich biletów, województwo następnie 

przekazuje środki. W styczniu 2017 r. dystrybucją środków i  organizacją transportu na 

poziomie powiatowym zajmie się Starostwo ale również gmina, miasto, powiat i 

województwo będą mogły  być organizatorami tego transportu. Przygotowany dla Powiatu 

program określa również preferencje dotyczące wyboru środka transportu. W tym celu 

posłużono się wynikami  badań  wykonywanych przed trzema laty, z których wynika, że 

mieszkańcy najlepiej oceniają dostępność zakupu biletu. Najgorzej oceniona została 

częstotliwość kursowania linii w niedziele i święta. Stwierdzono także, że pasażerowie w 

środkach komunikacji czują się bezpiecznie. Starostwo, jako organizator,  będzie miało 

wpływ na standardy przejazdowe. Organizacja transportowa może być realizowana 

indywidualnie lub za pośrednictwem gmin. W  ustawie o publicznym transporcie pojawiła się 

możliwość zawierania związków powiatowo - gminnych. Na tej podstawie związek może stać 

się organizatorem, aczkolwiek można to robić również bez zawierania związku i wtedy 

powiat wszystko nadzoruje. Wariant stworzenia związku powiatowo- gminnego dużo się nie 

różni, należy jedynie zawiązać ten związek i stworzyć wszystkie niezbędne dokumenty. 

Operatorów można wybrać w sposób przetargowy lub bezprzetargowy oraz na zasadzie 

koncesji. Uznał, że w przypadku Starostwa najlepszy będzie przetarg lub koncesja. 

Przeanalizowano również obecny tabor, który porusza się po terenie powiatu pleszewskiego. 

Zwrócono szczególną uwagę na wiek pojazdów oraz na normę emisji spalin. Ustalono 

standardy na przyszłość, większa emisja spalin podniesie koszty. Tabory można 

modernizować. Informacje dla pasażerów o rozkładzie jazdy powinny znajdować się również 

w Internecie,  nie tylko na przystanku. Należy rozważyć  rozbudowę oferty przewozowej 

również  poza obszar powiatu. W roku  bieżącym zasadne byłoby opracowanie taryfy, 

określenie przystanków oraz zasad sprzedaży biletów, sporządzanie regulaminu przewozu 

osób, określenie systemu informacyjnego oraz rozkładu jazdy, wybór  wariantów sieci. Warto 

określić organizację z gminami, jeśli powiat ma zamiar z nimi współpracować. Istotne jest 

przygotowanie przetargu lub koncesji. Najpóźniej do 31 grudnia 2016 r. należy zawrzeć 

umowę z operatorem, ale przed tym przeprowadzić negocjacje, aby operator mógł 

przygotować własne plany. Natomiast od stycznia 2017 r. Starostwo będzie musiało na 

bieżąco aktualizować, weryfikować rozkłady jazdy, zatwierdzać zmiany z operatorem, 

sprawdzać kursy  z planem, kontrolować przejazd według standardów oraz przeprowadzać 

badania wśród pasażerów oraz sprawdzać z jakich biletów korzystają. 

 

 



5 

 

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 XII/100/16 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Pleszewskiego” (zał. nr 15 prot.). 

 

Ad 6.  

Przyjęcie do rozpatrzenia wezwania Rady Powiatu w Pleszewie do usunięcia naruszenia 

interesu prawnego powstałego wskutek podjęcia uchwały Nr IX/78/15 Rady Powiatu w 

Pleszewie z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pleszewskiego w 2016 roku 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka- poinformował, że 11, 12, 

i 16 lutego b.r. wpłynęło do Rady Powiatu w Pleszewie siedem wezwań do usunięcia 

naruszenia interesu prawnego powstałego wskutek podjęcia uchwały Nr IX/78/15 Rady 

Powiatu w Pleszewie z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pleszewskiego w 2016 roku (zał. nr 16 protokołu).  

Zaproponował przekazanie wezwań do rozpatrzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i 

Bezpieczeństwa Publicznego. Komisja przedstawi  Radzie   projekt  rozstrzygnięcia do  10  

marca b.r.  

 

Radna Rady Powiatu w Pleszewie, Renata Reszel - zapytała, czy stanowisko wypracowane 

przez komisję będzie wiążące dla Radnych.  

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Zbigniew Rodek- podkreślił, że pomimo stanowiska 

Komisji każdy Radny podejmuje niezależne decyzje.  

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy  

Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego, Leopold Lis – wskazał  na zbyt  krótki termin    

na rozpatrzenie przedmiotowej  sprawy,  wniósł  o wydłużenie terminu na  rozpatrzenie  

wezwań do 14 dni.     

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka -  w odpowiedzi na   

wniosek   Radnego   Leopolda Lisa, zaproponował termin 15 marca 2016 roku.  W pracach  

komisji  uczestniczył będzie radca prawny.  

 

Wobec wyczerpania dyskusji Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka   

zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia i przekazania do rozpatrzenia Komisji Zdrowia,  

Pomocy  Społecznej  i Bezpieczeństwa Publicznego wezwania Rady Powiatu w Pleszewie do 

usunięcia naruszenia interesu prawnego powstałego wskutek podjęcia uchwały Nr IX/78/15 

Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pleszewskiego w 2016 roku. 

 

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

rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego powstałego wskutek 

podjęcia uchwały Nr IX/78/15 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 10 grudnia 2015 roku w 

sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pleszewskiego w 

2016 roku i przekazała rozpatrzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwu 
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Publicznemu zobowiązując Komisję do wypracowania do dnia 15 marca 2016 roku 

stanowiska w przedmiotowej  sprawie. 

 

Ad.7. 

Interpelacje i zapytania Radnych 

 

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

chodnika wzdłuż odcinka  ul.  Lenartowickiej  w Pleszewie, do skrzyżowania z  drogą 

krajową nr 12.  Radna  wnioskowała również o  umieszczenie oświetlenia na skrzyżowaniu tej 

ulicy z drogą krajową nr 12.  Przy tym odcinku ul. Lenartowickiej znajdują się domy, 

poruszają się piesi, dlatego w celu zapewnienia bezpieczeństwa  zasadnym jest wykonanie 

wnioskowanych inwestycji  w ramach palowanego w 2016 roku remontu tej   ulicy.   

 

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

oznakowania drogi powiatowej Gołuchów - Jedlec. Radny wskazał, że Policja wezwana do 

wypadku na tej drodze wskazała na brak znaku D-3. W odpowiedzi udzielonej na  interpelację 

powoływano się na negatywną opinię Policji co do zasadności umieszczenia przedmiotowego 

znaku. Poprosił o wyjaśnienie kwestii prawidłowego oznakowania  zakrętów  w przebiegu 

drogi  powiatowej  Gołuchów – Jedlec.    

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Maciej Ładziński  - złożył interpelację stanowiącą zał. 

nr 17  prot. 

 

Ad.8 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych 

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski - w odpowiedzi na interpelację dotyczącą działek 

w Marszewie poinformował, że Zarząd wystąpił do Dyrektor ZSP-P CKU w Marszewie o 

wskazanie majątku szkoły, który jest niezbędny do działalności dydaktycznej. Dyrektor 

szkoły wskazała przedmiotowe działki jako niepotrzebne, dlatego też wygaszono trwały 

zarząd. Odpowiadając na interpelację w sprawie naprawy dróg poinformował, że 

rozstrzygnięto przetarg,  jednak rozpoczęcie prac wstrzymano z  uwagi na warunki 

pogodowe. W odpowiedzi na interpelację dotyczącą oświetlenia ul. Lenartowickiej  

poinformował, że jest  to zadanie Miasta i Gminy Pleszew. Budowa odcinka  chodnika  

wzdłuż ul. Lenartowickiej od drogi krajowej nr 12  nie została uwzględniona w projekcie, 

dlatego nie może być  realizowana. 

  

Ad.9 

Wnioski i oświadczenia Radnych 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Maciej Ładziński - zapytał o plany Zarządu Powiatu 

dotyczące gruntów  w Marszewie, z których  korzysta   WODR. 

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski- poinformował, że tereny użytkowane WODR są 

wydzielone  użytkowane  w oparciu  o umowę dzierżawy z Marszałkiem 

 

Radna Rady Powiatu w Pleszewie, Renata Reszel-poinformowała, że od stycznia 2016 

roku obok funkcji radnej powiatu, pełni funkcję asystenta posłanki Joanny Lichockiej. Dyżury 

pełni w  poniedziałki i czwartki w Biurze  Poselskim w Pleszewie, przy ul. Kaliskiej 
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Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Wojciech Maniak- poinformował, że 27 lutego 2016 

roku w Liceum i Gimnazjum im. St. Staszica w Pleszewie odbył się charytatywny koncert dla 

Ani. Przedstawił propozycję wsparcia inicjatywy uczniów i przeprowadzenia zbiórki dla Ani 

na kolejnej sesji. Poinformował, że Ania podczas operacji zapadła w śpiączkę, została teraz 

wybudzona i potrzebuje pomocy.  

 

III. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, Mirosław Kuberka wobec wyczerpania porządku obrad 

o godz. 12:05 zamknął posiedzenie XII sesji Rady Powiatu w Pleszewie w dniu  

29 lutego 2016 r. 

 

 

Protokołowała  Przewodniczący Rady Powiatu 

w   Pleszewie  

/-/         /-/ 

 

Dorota Drosdowska      Mirosław Kuberka  
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