
Protokół Nr XI/15  

z sesji Rady Powiatu w Pleszewie 

 w dniu 22 stycznia 2016r.,  

o godz. 10:00, 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 XI 

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 

19. 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Michał Kaczmarek – poprosił zebranych o powstanie  i 

uczczenie minutą ciszy  pamięci  żołnierzy Armii Krajowej Pleszew, którzy 21 stycznia 1945   

podjęli  próbę wyzwolenia  Pleszewa i zaatakowali na ulicy Podgórnej stacjonujących 

żołnierzy niemieckich. W  wyniku walk zginęło dwóch polskich żołnierzy. 24 stycznia 1945 

Pleszew został wyzwolony  przez  Armię Czerwoną i  zakończyła się okupacja niemiecka.  

 

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 X sesji Rady Powiatu w Pleszewie V kadencji z dnia 30 grudnia 2015 

roku. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, przyjęła protokół z X sesji Rady Powiatu w Pleszewie, z dnia 30 

grudnia 2015 roku. Uwag nie zgłoszono. 

  

Ad.2. 

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

uchwał Rady. 

 

Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w Pleszewie w okresie międzysesyjnym(zał. nr 4 

prot.), Radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi. Nie zgłoszono pytań do przedłożonego 

sprawozdania. 

 

Ad.3. 

Sprawozdanie Starosty Pleszewskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 

2015 rok. 

 



Wicestarosta Pleszewski, Eugeniusz Małecki - poinformował, że Radni otrzymali 

informację nt. działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (zał. nr 5 prot.) wraz z 

materiałami sesyjnymi. Ustawowy termin na złożenie sprawozdania upływa 31 stycznia 2016 

roku. 

 

Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie Starosty Pleszewskiego z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok ( zał. nr 5 prot.)  Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad.4 

Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) przyjęcia Strategii rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Pleszewskiego na lata 

2016-2020 

 

 

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

Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie zaopiniowała Strategię 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Pleszewskiego na lata 2016-

2020.Odpowiedzi Komisji udzielił Starosta Pleszewski i Dyrektor PCPR.  

 

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

XI/91/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie Przyjęcia Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Pleszewskiego na lata 2016-2020. 

 (zał. nr 6 prot.) 

 

 

b) uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020. 

 

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

Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt. Komisja omawiając Powiatowy Program zwróciła uwagę na liczbę procedur tzw. 

„Niebieskiej Karty”, wszczętych przez KPP w Pleszewie w latach 2000-2014. Zdaniem 

Komisji jest wiele przypadków przemocy w rodzinie, co do których osoby pokrzywdzone 

odmawiają wszczęcia postępowania. Dotyczy to przypadków przemocy ekonomicznej itd. 

Jest to tendencja ogólnopolska. Te dane nie są zawarte w opracowaniu. 

 

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

XI/92/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia 

Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020. (zał. nr 7 prot.) 

 

 

c)  połączenia jednostek organizacyjnych pomocy społecznej działających na terenie Powiatu 

Pleszewskiego, tj. Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie i dziennego Domu „Senior-Wigor” 

w Pleszewie 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Zbigniew Rodek- poinformował, że przedmiotowy 

projekt uchwały  został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Statutową. W  przypadku  

dotychczasowego  rozwiązania  Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie i Dzienny Dom 



„Senior- Wigor” miałby podwójną administrację, dyrektorów i księgowych, co 

powodowałoby większe koszty funkcjonowania.  Zmiana ustawy o pomocy społecznej  

obowiązująca od 1 stycznia  br.,  pozwala na łączenie jednostek.  

 

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

XI/93/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie połączenia 

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej działających na terenie Powiatu 

Pleszewskiego, tj. Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie i Dziennego Domu „Senior-

Wigor” w Pleszewie (zał. nr 8 prot.). 

 

d) przekazanie Miastu i Gminie Pleszew zadania z zakresu właściwości Powiatu 

Pleszewskiego dotyczącego prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania w Pleszewie. 

 

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 

XI/94/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie przekazania Miastu 

i Gminie Pleszew zadania z zakresu właściwości Powiatu Pleszewskiego dotyczącego 

prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania w Pleszewie. (zał. nr 9  prot.) 

 

e) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Pleszewskiego, oznaczonej jako działki nr 73, 130, 137 ,162, 

ark. mapy 1, położonej w Fabianowie, gmina Dobrzyca 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Zenon Lisiak- w odniesieniu do przedmiotowego 

projektu uchwały poprosił o wyjaśnienie, czy pasy śródpolne znajdujące się na tej 

nieruchomości, zostaną bardzo zdegenerowane. Pasy stanowią dziedzictwo kulturowe i pełnią 

istotną rolę w ekosystemie. W przypadku znacznego zniszczenia pasów, jednorazowe 

odszkodowanie w wysokości 12 000 zł,  nie wystarczyłoby  na ich odtworzenie. 

 

Wicestarosta Pleszewski, Eugeniusz Małecki- wyjaśnił, że uchwała dotyczy instalacji 

podziemnych, które nie wpływają w żaden sposób na pasy śródpolne. Kwota 12 000 zł, którą 

Powiat otrzyma w zamian za użyczenie działki, zostanie przeznaczona na nasady w tym 

samym miejscu. Zgodził się z opinią, że pasy śródpolne są bardzo istotne z uwagi na walory 

przyrodnicze Powiatu. 

 

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

XI/95/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Pleszewskiego, oznaczonej jako działki nr 73, 130, 137, 162, ark. mapy 1, położonej w 

Fabianowie, gmina Dobrzyca. (zał. nr 10 prot.) 

 

f) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim dotyczącego 

prowadzenia spraw w zakresie administracji rządowej 

 

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 

XI/96/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim dotyczącego prowadzenia spraw w 

zakresie administracji rządowej.  (zał. nr 10 prot.) 

 

 

Ad 5.  

Interpelacja i zapytania Radnych. 

 

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

oznakowania drogi pomiędzy Gołuchowem a Jedlcem. Poinformował, że na drodze tej 

występują bardzo ostre zakręty i brak jest znaków informacyjnych. Jest to duże zagrożenie dla 

osób przyjezdnych.  Wniósł o    instalację znaków ostrzegających o ostrych zakrętach. 

 

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

chodnika na ulicy Wojska Polskiego w Pleszewie. Zapytała, kiedy rozpoczną się remonty 

chodnika na ulicy Wojska Polskiego w Pleszewie, ponieważ stan chodnika jest krytyczny. 

 

Ad 6.  

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 

 

Wicestarosta Pleszewski, Eugeniusz Małecki - odpowiadając na interpelację Radnego 

Waldemara Maciaszka wyjaśnił,  że propozycja umieszczenia wnioskowanego oznaczenia,   

zgodnie z obowiązującą procedurą, była przekazana do zaopiniowania KPP w Pleszewie. 

Opinia  KPP w Pleszewie jest negatywna. Zdaniem KPP w Pleszewie oznakowanie tej drogi 

jest prawidłowe. Na tej drodze znajduje się krzyżówka i nie ma podstawy do ustawienia  

znaku ostrzegawczego. Zapewnił, że sprawa ta będzie dalej monitorowana. Jeśli okaże się, że 

jest to naprawdę niebezpieczne miejsce zostanie ono oznakowane.  

Odpowiadając na zapytanie Radnej  Renaty Reszel  wyjaśnił, że  Powiat  złożył wniosek na  

remont ul. Wojska  Polskiego.  Nie ma jeszcze rozstrzygnięcia konkursu. Przygotowana jest  

już dokumentacja  na   przedmiotową inwestycję.  

 

 

Ad.7. 

Wnioski i oświadczenia Radnych. 

 

Radny Rady Powiatowy w Pleszewie, Michał Karalus -  zapytał o zaawansowanie      

budowy sali koncertowej przy Państwowej Szkole Muzycznej w Pleszewie. Powiat   

przeznaczył 15 tys. zł  na  opracowanie  dokumentacji.  Poprosił  o informację, gdzie planuje 

się budowę parkingu dla PSM w  Pleszewie.  

 

Wicestarosta Pleszewski, Eugeniusz Małecki- poinformował, że  zlecono opracowanie  

dokumentacji projektowej sali koncertowej przy PSM w Pleszewie. Zapewnił, że   nie planuje 

się budowy parkingu dla  PSM w Pleszewie   od strony ul. Wojska Polskiego.  

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie Waldemar Maciaszek- kolejny raz nawiązał do 

oznakowania drogi pomiędzy Gołuchowem a Jedlcem. Poprosił o ponowne wystąpienie  do 

Policji, wnioskowany  przez niego znak jest bardzo potrzebny. 

 

 



 

 

III. Zamknięcie obrad. 

 

Wicestarosta Pleszewski, Eugeniusz Małecki- poinformował, że Radni Powiatu w 

Pleszewie otrzymają oficjalne zaproszenia na godzinę 10:00, 4 lutego 2016r. na otwarcie 

Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Pleszewie. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka- wobec wyczerpania 

porządku obrad o godz. 10:31 zamknął posiedzenie XI sesji Rady Powiatu w Pleszewie w 

dniu 22 stycznia 2016 r. 

 

 

Protokołowała  Przewodniczący Rady Powiatu 

w   Pleszewie  

/-/         /-/ 

 

Dorota Drosdowska      Mirosław Kuberka  

 

 

Załączniki: 

1. Lista Radnych 

2. Lista osób uczestniczących 

3. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu w Pleszewie 

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok 

5. Uchwała Nr XI/91/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 22 stycznia 2016 r. 

6. Uchwała Nr XI/92/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 22 stycznia 2016 r. 

7. Uchwała Nr XI/93/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 22 stycznia 2016 r. 

8. Uchwała Nr XI/94/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 22 stycznia 2016 r. 

9. Uchwała Nr XI/95/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 22 stycznia 2016 r. 

10. Uchwała Nr XI/96/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 22 stycznia 2016 r. 

 

  


