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Protokół Nr VII/15 

z sesji Rady Powiatu w Pleszewie 

w dniu 3 września 2015 r., 

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

przy ul. Poznańskiej 79, sala sesyjna nr 206 

 

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

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

 

Ad. I 

Powitanie Radnych oraz przybyłych i zaproszonych Gości- stwierdzenie quorum 

 

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

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

dyrektorów szkół, kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, prasę oraz wszystkich 

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

na 19 Radnych w obradach uczestniczy 15. Stwierdził nieobecność Radnych: Marii 

Górczyńskiej, Michała Karalusa, Zbigniewa Rodka, Andrzej Madalińskiego.  Poinformował o 

zgłoszeniu nieobecności przez Radnych Zbigniewa Rodka, Andrzeja Madalińskiego. 

 

Ad. II 

Przedstawienie porządku obrad 

 

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

 

Ad.1 

Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu w Pleszewie V kadencji, z dnia 25 czerwca 2015 

roku. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie, 15 głosów „za”), przyjęła protokół z 

VI sesji Rady Powiatu w Pleszewie, z dnia 25 czerwca 2015 roku. 

 

Ad.2 

Sprawozdanie z 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 3 września br., podczas którego 

Zarząd: 

- udzielił pełnomocnictwa Panu Leszkowi Bierła, Dyrektorowi PUP w Pleszewie do 

występowania w imieniu Zarządu Powiatu do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu;  

- na wniosek dyrektor ZPS w Pleszewie, Elżbiety Kwiatek przekazał komputer na potrzeby 

jednostki.   

 

Ad.3 

Informacja Zarządu Powiatu w Pleszewie o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 

Pleszewskiego za I półrocze 2015 roku (zał. nr 5 prot.). 
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Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka - informację Zarządu 

Powiatu w Pleszewie o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za I półrocze 

2015 roku (zał. nr 5 prot.) Radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.  Otworzył dyskusję 

w tym punkcie obrad.  

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Przemysław Kazuś – poinformował, że w dniu 2 

września br. odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania. 

Przedyskutowano wszystkie sprawy dotyczące wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 

I półrocze 2015 roku.  Komisja nie wniosła uwag do przedłożonej informacji.   

 

Rada Powiatu w Pleszewie  przyjęła  Informację Zarządu Powiatu w Pleszewie o przebiegu 

wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za I półrocze 2015 roku (zał. nr 5 prot.). Uwag  

nie zgłoszono.  

 

Ad.4  

Informacja Zarządu Powiatu w Pleszewie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Pleszewskiego na dzień 30 czerwca 2015 roku. 

 

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

informację Zarządu Powiatu w Pleszewie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Pleszewskiego na dzień 30 czerwca 2015 roku (zał. nr 6 prot.) Radni 

otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.  Otworzył dyskusję w tym punkcie obrad.  

 

Uwag nie zgłoszono.  

 

Rada Powiatu w Pleszewie przyjęła  Informację Zarządu Powiatu w Pleszewie o  

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego na dzień 30 

czerwca 2015 r. (zał. nr 6 prot.). 

 

Ad.5 

Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2015 rok, 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Przemysław Kazuś – poinformował, że w dniu 2 

września br. Komisja Budżetu, Finansów i Planowania opiniowała projekt uchwały w sprawie 

zmiany budżetu Powiatu  Pleszewskiego na 2015 r. Komisja jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała  przedłożony projekt zmiany budżetu  Powiatu  Pleszewskiego na 2015 r.   

 

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

Pleszewie, Mirosław Kuberka zarządził jego głosowanie.  

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie, 15 głosów „za”), podjęła uchwałę 

Nr VII/56/15 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Pleszewskiego na 2015 r. (zał. nr 7 prot.).  

 

b) zmiany Uchwały Nr IV/37/15 z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości 

środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 

społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2015 roku. 
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Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Leopold Lis - poinformował, że Komisja Zdrowia, 

Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały dotyczący zmiany  przeznaczenia środków PFRON.   

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie, 15 głosów „za”), podjęła uchwałę 

Nr VII/57/15 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr IV/37/15 z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości środków 

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających 

na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2015 roku (zał. nr 8 prot.).  

 

c) przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą „Wspólnie Przeciw Przemocy w Rodzinie” 

 

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

Pomocy Społecznej  i Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą „Wspólnie Przeciw Przemocy w 

Rodzinie”. 

 

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

Pleszewie, Mirosław Kuberka zarządził jego głosowanie. 

 

 Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie, 15 głosów „za”), podjęła uchwałę 

Nr VII/58/15 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 3 września 2015 r. w sprawie przyjęcia do 

realizacji zadania pod nazwą „Wspólnie Przeciw Przemocy w Rodzinie” (zał. nr 9 prot.).  

 

d) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych 

prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych 

mających siedzibę na obszarze powiatu pleszewskiego prowadzonych przez inne organy 

prowadzące 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Zenon Lisiak- poinformował, że w dniu 28 sierpnia br.  

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Ustawa o 

systemie Oświaty art.17 ust.5 nakłada obowiązek na organy prowadzące, na jednostki 

samorządu terytorialnego w sprawie określenia sieci szkół.   Rada Powiatu na mocy podjętych 

uchwał wprowadziła zmiany w dotychczasowej sieci szkół poprzez  likwidację określonych 

placówek oświatowych, które do tej pory funkcjonowały na terenie Powiatu Pleszewskiego. 

Zlikwidowano te placówki, dla których Ministerstwo Edukacji nie przewiduje planów 

nauczania i nie przewiduje się tworzenia i prowadzenia takiego typu szkół. Komisja 

jednogłośnie,  pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt  uchwały. 

 

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

Pleszewie, Mirosław Kuberka zarządził jego głosowanie. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie, 15 głosów „za”), podjęła uchwałę 

Nr VII/59/15 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 3 września 2015 r. w sprawie ustalenia planu 

sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez 

Radę Powiatu w Pleszewie z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę 

na obszarze powiatu pleszewskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące (zał. nr 10 

prot.). 
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e) pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych następujących dróg powiatowych 

(ulic) położonych w mieście Pleszew: nr 4350P- ul. Daszyńskiego, nr 4359P- ul. Plac 

Powstańców Wielkopolskich, nr 4363P- ul. Tyniec, nr 4356P- ul. Kraszewskiego, nr 4308P- 

ul. Marszewska na odcinku od skrzyżowania z ulicą Plac Powstańców Wielkopolskich do 

skrzyżowania z drogą krajową nr 12 w m. 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, 15 głosów „za”), podjęła uchwałę 

Nr VII/60/15 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 3 września 2015 r. w sprawie pozbawienia 

dotychczasowej kategorii dróg powiatowych następujących dróg powiatowych (ulic) 

położonych w mieście Pleszew: nr 4350P- ul. Daszyńskiego, nr 4359P- ul. Plac Powstańców 

Wielkopolskich, nr 4363P- ul. Tyniec, nr 4356P- ul. Kraszewskiego, nr 4308P- ul. 

Marszewska na odcinku od skrzyżowania z ulicą Plac Powstańców Wielkopolskich do 

skrzyżowania z drogą krajową nr 12 w m. Pleszew (zał.  nr 11 prot.). 

 

f) poparcia stanowiska Zarządu Powiatu w Pleszewie zawartego w uchwale nr 

XXXVI/71/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rolnikom dotkniętym 

skutkami suszy. 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Wojciech Maniak- poinformował, że w dniu sesji, tj. 3 

września br. odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 

która pozytywnie zaopiniowała stanowisko Zarządu Powiatu w Pleszewie w sprawie 

udzielenia pomocy rolnikom dotkniętym skutkami suszy, które  można nazwać  nie 

stanowiskiem, ale głosem wołających o pomoc w imieniu rolników. Wiele uwag można 

kierować, co do pomocy, która ma być udzielona rolnikom. Przytoczył komunikat z 

wyjazdowego posiedzenia Rządu w dniu  31 sierpnia br. Rząd na tym posiedzeniu podjął 

uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, 

którzy ponieśli szkody spowodowane suszą. Pomoc udzielana będzie poprzez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do 11 września br. rolnicy poszkodowani przez 

suszę będą mogli składać wnioski o udzielenie pomocy. W tegorocznym budżecie 

zabezpieczone zostały środki na realizację pomocy w wysokości 450 mln zł. Maksymalna 

wysokość pomocy wynosi 800 zł na 1 hektar dla drzew owocujących i krzewów owocowych, 

400 zł na hektar w pozostałych uprawach rolnych. Kwoty te będą pomniejszone o 50% w 

przypadku, gdy co najmniej 50% powierzchni upraw nie było ubezpieczone. Innymi formami 

pomocy są: dopłaty do oprocentowania, kredyty preferencyjne wyznaczone na wznowienie 

produkcji, odroczenie terminów płatności bieżących składek KRUS i rozłożenia ich na 

dogodne raty, odroczenie terminów płatności i rozłożenie na raty z tytułu umów sprzedaży i 

dzierżaw, nieruchomości i zasobów własności Skarbu Państwa oraz udzielenie ulg w czynszu. 

Przyjęto również możliwość stosowania przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast 

ulg w podatku rolnym. Warunkiem uzyskania pomocy jest posiadanie protokołu i 

oszacowania szkód potwierdzonego przez wojewodę. Tylko 8% gospodarstw rolnych jest 

ubezpieczonych od suszy. Ubezpieczenie 1 hektara od suszy jest to kwota 950 zł, czyli przy 

tych wydajnościach, które są w tej chwili, tj. prawie 1/3 z tego co można uzyskać z hektara. 

Oczywiście, jeżeli ktoś ubezpieczył się od mrozu, powodzi to nie otrzyma pomocy z tytułu 

suszy. Chcąc ubezpieczyć gospodarstwo od wszystkich skutków, np. powodzi czy też suszy to 

nie wystarcza tutaj kwota 2 tys. zł, dlatego gospodarstwa nie są ubezpieczane. Instytut w 

Puławach stał się wyrocznią, która decyduje o wszystkim.  Na terenie gminy Dobrzyca  jest  
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40% gruntów drugiej klasy ziemi, natomiast 46% trzeciej klasy ziemi i według wytycznych 

Wojewody Wielkopolskiego – protokoły, wnioski, które były zbierane do gmin miały tylko 

dotyczyć ziemi piątej i szóstej klasy. Takich ziem np. w gminie Dobrzyca jest niewiele i to też 

było spowodowane tym, że tych wniosków spłynęło niewiele. Należy dodać jeszcze do tego, 

że wskaźnikiem, który był brany pod uwagę przy  kwalifikowaniu  o ubieganie się  o pomoc  

było posiadanie trzody chlewnej, bydła. Jeżeli ktoś posiada hodowlę trzody chlewnej, czy też 

bydła nie może liczyć na pomoc. Instytut w Puławach wydał 10 takich raportów. W ostatnim 

raporcie z 1 września zawarto informację, że kukurydza na kiszonkę i na ziarno nie 

kwalifikuje się do pomocy od suszy, np. w Gołuchowie uprawy buraków czy cebuli również 

nie będą  objęte pomocą. Susza dotknęła wszystkich. W ostatnich 2 miesiącach lustro wody 

obniżało się 1 cm na dobę. Niektóre źródła wyschły całkowicie. Wnioski, które były składane 

w gminach, trafiają najpierw do wojewody. Rolnicy będą mogli składać od 11 września do 

końca miesiąca wnioski w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nie wiadomo, 

czy wystarczy czasu, terminy mijają, a kolejne uprawy zostają  dopiero kwalifikowane  do  

pomocy. Podejmiemy stanowisko w formie uchwały, ale tak na dobrą sprawę nie znamy 

końcowego efektu. Zaapelował do wszystkich, którzy mają taką możliwość, aby pomóc 

rolnikom dotkniętym skutkami suszy, aby pomoc ta była udzielona im jak najwcześniej. 

 

Od godz.  13:26 w obradach  uczestniczy  Radny Michał Karalus. W obradach uczestniczy 16 

Radnych.  

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Waldemar Maciaszek- wyjaśnił, że rolnik nie musi być 

ubezpieczony od suszy. Wystarczy jeżeli był ubezpieczony np. od gradu czy też od powodzi i 

tutaj jedno z tych ubezpieczeń wystarczy. 

 

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

Pleszewie, Mirosław Kuberka zarządził jego głosowanie. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (jednogłośnie, 16 głosów „za”), podjęła uchwałę 

Nr VII/61/15 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 3 września 2015 r. w sprawie poparcia 

stanowiska Zarządu Powiatu w Pleszewie zawartego w uchwale nr XXXVI/71/2015 z dnia 25 

sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rolnikom dotkniętym skutkami suszy (zał. nr 

12 prot.) 

 

Ad. 6 

Interpelacje i zapytania Radnych 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka- poinformował o  

zgłoszeniu interpelacji przez Radną Agnieszkę Góralczyk  (zał. nr 13 prot.) oraz Radnego 

Macieja Ładzińskiego (zał. nr 14 prot.). Radni otrzymają  odpowiedź pisemną na złożone 

interpelacje.  

 

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

zwiększenia liczby  miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na parkingu przy PCM 

Sp. z o. o. w Pleszewie. Mieszkańcy zgłaszają, że przy szpitalu wyznaczono tylko dwa 

miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.  Poprosił o wyznaczenie dodatkowych 

miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy PCM w Pleszewie.  

 

Radna Rady Powiatu w Pleszewie, Renata Reszel- zgłosiła zapytania w  sprawie:  
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 - pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych ul. Daszyńskiego, Plac 

Powstańców Wielkopolskich, Tyniec, Kraszewskiego, Marszewska na odcinku od 

skrzyżowania z ulicą Plac Powstańców Wielkopolskich do skrzyżowania z drogą krajową nr 

12 w m. Pleszew.  Poprosiła o wyjaśnienie, co Powiat zyskał w zamian za oddanie dróg 

samorządowi miejskiemu.  

-   przebudowy chodnika  wzdłuż  ul. Krotoszyńskiej na trasie z Dobrzycy do Nowego 

Światu.  Stwierdziła, że remont  tej drogi powiatowej wraz z chodnikiem  przeprowadzono na 

dożynki powiatowe.  Zapytała czy to była inwestycja wspólna  Gminy i Powiatu? Z 

informacji opublikowanych w  prasie lokalnej wynika, że chodnik jest ponownie rozbierany i 

poszerzany.  Zapytała, kto finansuje te prace,  czy są one wykonywane w ramach gwarancji,  

czy jest to całkiem nowa inwestycja?  Zapytała , czy z chodnika rzeczywiście korzystają piesi 

i czy nie  warto   utworzyć  ścieżki rowerowej.  

Radna Renata Reszel zgłosiła interpelację  w sprawie remontu drogi  powiatowej w m.  

Dziewiń  gm. Gizałki oraz budowy chodnika wzdłuż przedmiotowej drogi. Mieszkańcy 

Gminy Gizałki bardzo proszą o realizację w/w inwestycji, co poprawi poziom bezpieczeństwa 

komunikacyjnego w obrębie drogi powiatowej.  

 

Ad. 7 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych 

 

Prezes Zarządu PCM Sp. z o.o. w Pleszewie, Tadeusz Stefaniak – w odpowiedzi na  

interpelację Radnego Waldemara Maciaszka wyjaśnił, że przy szpitalu w Pleszewie znajdują 

się 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Są to miejsca niepłatne. W obrębie 

parkingu są również dwa miejsca parkingowe. Problem  występował przed zaostrzeniem 

przepisów dotyczących wydawania kart parkingowych dla osób  niepełnosprawnych. Po 

zmianie przepisów są wolne miejsca, nowe karty uporządkowały temat. Jeżeli będzie taka 

potrzeba to oczywiście liczba miejsc dla osób niepełnosprawnych zostanie zwiększona. 

Obecnie liczba miejsc parkingowych jest wystarczająca poza tym osoby, które przywożą 

osoby niepełnosprawne, mogą wjechać na parking  przy szpitalu. Pierwsze  25 minut postoju 

jest  darmowe, można daną osobę do szpitala przywieźć, zostawić w szpitalu i wyjechać z 

parkingu. 

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski – odpowiadając na zapytanie Radnej Renaty 

Reszel dotyczące przekazania dróg powiatowych w centrum Pleszewa, MiG Pleszew 

podkreślił, że drogi te są w bardzo złym stanie. Według szacunków Zarządu Dróg 

Powiatowych doprowadzenie tych dróg do porządku wymagałoby nakładów  rzędu  ok. 1 mln 

zł.  Ponadto roczne utrzymanie tych  dróg to koszt ok.  40 tys. zł. Zastosowane rozwiązanie 

spowoduje, że Powiat  tych kosztów nie musimy ponosić. Poza tym MiG Pleszew przekaże  

Powiatowi działkę przy PCPR, z której obecnie korzysta Powiat, a także wydzielony pas 

ziemi, przy ul Kazimierza Wielkiego pomiędzy PCPR a rondem.  Powiat będzie mógł 

wybudować chodnik do PCPR oraz   miejsca parkingowe. 

Odpowiadając na pytanie dotyczące chodnika na ul. Krotoszyńskiej w Dobrzycy wyjaśnił, że 

w związku z  budową   przez  gminę Dobrzyca kanalizacji sanitarnej wykonawca zadania, 

który  prowadził prace w pasie drogowym zobowiązany został przez ZDP w Pleszewie do 

odtworzenia chodnika. Pierwotnie chodnik był  bitumiczny,  odtworzony został  z kostki  

betonowej.  Z uwagi na  bezpieczeństwo  dzieci, które   z m. Nowy Świat  do  Dobrzycy  tą 

ulicą przemieszczają się do szkoły podjęto decyzję o poszerzeniu  chodnika do 2,5 metra, 

żeby dzieci mogły również  dojeżdżać  bezpiecznie ścieżką  rowerową. Koszt tego zadania 

będzie wynosił ok. 60 tys. zł. Koszty   zostaną    poniesione równomiernie  przez Powiat i   

Gminę Dobrzyca. Za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym do Nowego Światu  do 
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budżetu ZDP w Pleszewie wpływa 25 tys. zł rocznie. Natomiast za całą kanalizację z 

Dobrzycy jest to kwota  prawie 100 tys. zł rocznie. Gmina Dobrzyca jest to gmina, która płaci 

najwięcej za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. 

Podkreślił, że   jest  ulica o bardzo dużym natężeniu ruchu, gdzie dochodzi do wielu  

groźnych wypadków.  

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Michał Karalus – poprosił o informacje dotyczące 

budowy nowego obiektu dla Powiatowej Inspekcji Weterynarii w Pleszewie.   W poprzedniej 

kadencji dokonano zamiany dróg między Skarbem Państwa a Miastem i Gminą Pleszew na 

potrzeby tego zadania.  Stwierdził, że zgodnie z informacjami, które posiada i spotkań z 

Wojewódzkim Inspektorem Weterynaryjnym pieniądze były zabezpieczone na potrzeby PIW 

w Pleszewie, a  zadanie nie jest realizowane.  

 

Od godz. 13:50 w obradach uczestniczy Wiceprzewodnicząca Rady, Maria Górczyńska. W 

obradach uczestniczy 17 Radnych. 

  

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

planowano utworzenie inspekcji bezpieczeństwa żywności, która ma skupiać służby 

zajmujące się bezpieczeństwem i obrotem żywnością. Wdrożenie tego rozwiązania jest 

kwestią polityczną. Środki na budowę siedziby dla PIW w Pleszewie zostały zarezerwowane 

zarówno przez Pana Wojewodę, jak i Głównego Lekarza Weterynarii. Co do kwot i terminów 

realizacji bardziej kompetentny do udzielenia odpowiedzi będzie Powiatowy Lekarz 

Weterynarii. Dobrze by było żeby Przewodniczący Komisji Rolnictwa na następnej sesji 

poinformował nas jaki jest dokładny harmonogram prac. Wiem, że jest zabezpieczona suma 

paruset tysięcy, a pracę posuwają się do przodu, inwestycja zaplanowana jest na 3 lata.  

Poinformował Radę o: 

- naborze kandydatów do  udziału  w VII Mistrzostwach Samorządów Powiatowych 

Województwa Wielkopolskiego w Strzelectwie Sportowym w Murowanej Goślinie;   

- liście gratulacyjnym Marszałka Województwa Wielkopolskiego z okazji obchodów 15 – tej 

rocznicy  współpracy  Powiatu  Pleszewskiego i Powiatu Ammerland.  Materiały dostępne są  

w  Biurze Rady.   

Podziękował za pozdrowienia z wakacji, które wpłynęły do Rady od dzieci i młodzieży z 

PCPR wraz z opiekunami oraz dyrektor Grażyną Kaczmarek oraz z wakacji w Powidzu z 

Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie.  

Zaprosił   do udziału  w  trzeciej  edycji Wielkopolskiego Festiwalu Rzemiosła w Pleszewie 

organizowanym 18 września.  

 

Ad.8 

Wnioski i oświadczenia Radnych 

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski - zaprosił Radnych oraz wszystkich zebranych do 

udziału w Dożynkach Powiatowych w Choczu, 6 września br. Poinformował, że od 4 

września w powiecie gościć będzie  delegacja z Powiatu Ammerland. Na sobotę zaplanowano 

spotkanie w Starostwie. W niedzielę, w pałacu w Dobrzycy, nastąpi odnowienie  

porozumienia o współpracy a następnie delegacja niemiecka uczestniczyła będzie w 

dożynkach w Choczu.  

Ad. III 

Zamknięcie obrad 
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Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka- wobec wyczerpania 

porządku obrad o godz. 13:50 zamknął posiedzenie VII sesji Rady Powiatu w Pleszewie w 

dniu 3 września 2015 r. 

            

Protokołowała 

Dorota Drosdowska 

            

         Mirosław Kuberka  

Przewodniczący Rady  

Powiatu  w Pleszewie  

Załączniki: 

1. Lista obecności Radnych 

2. Lista obecności osób zaproszonych 

3. Porządek obrad 

4. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z wykonania 

uchwał Rady 

5. Informacje Zarządu Powiatu w Pleszewie o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 

Pleszewskiego za I półrocze 2015 roku 

6. Informacja Zarządu Powiatu w Pleszewie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Pleszewskiego na dzień 30 czerwca 2015 roku. 

7. Uchwała Nr VII/56/15 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 3 września 2015 r. 

8. Uchwała Nr VII/57/15 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 3 września 2015 r. 

9. Uchwała Nr VII/58/15 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 3 września 2015 r. 

10. Uchwała Nr VII/59/15 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 3 września 2015 r. 

11. Uchwała Nr VII/60/15 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 3 września 2015 r. 

12. Uchwała Nr VII/61/15 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 3 września 2015 r. 

13. Interpelacja nr  BR.0003.39.15, BR.0003.40.15 

14. Interpelacja nr BR.0003.41.15 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 


